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Questão: qual é o nome do meu Anjo Guardião?

Eu não tenho o direito de responder, apenas ele é quem pode fazê-lo.
Todo nome de Anjo Guardião revelado por uma terceira pessoa é necessariamente deformado. 

O nome do Anjo Guardião é a vibração mais próxima da sua alma. 
Para todo ser humano, conhecer o nome apenas pode ser revelado pelo próprio Anjo Guardião. 

Alguns médiuns, ou alguns seres ligados podem lhe dar um nome aproximado, mas não será jamais, ô jamais, o
verdadeiro nome. 

Alguns médiuns são como especializados na aproximação da vibração do Anjo Guardião de uma alma, mas jamais a
vibração real será revelada a uma terceira pessoa. 

Isso necessita de cruzar certo limiar que não é uma etapa evolutiva, mas que é um ‘limiar de confiança’. 

*** 

Questão: um nome de Anjo Guardião pode associar-se a cores?

Associa-se a notas de música, associa-se a perfumes, associa-se a um conjunto de qualificativos ligados aos órgãos
dos sentidos e vibratórios.

*** 

Questão: tem uma relação com os Anjos Guardiões da Cabala?

Não, é o verdadeiro Anjo Guardião.
As concepções Cabalísticas ligadas aos Anjos da hora, aos Anjos tutelares, aos Anjos ligados aos dias ou aos

períodos de cinco dias, que são procedentes dos salmos de Davi são um ‘apelo vibratório’, mas não é a realidade
dos nomes.

ANAEL - 10 de maio de 2009
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Há apenas um único Anjo Guardião, apenas um único, exceto alguns Arcanjos que têm funções específicas que
acompanham por vezes os seres.

Os Anjos Guardiões não são sempre Anjos no sentido em que vocês o entendem.
Os Anjos Guardiões podem ser atribuídos por missão a seres que foram encarnados, que não são Anjos no sentido
estrito, mas que são pessoas missionadas para uma missão com relação, de alguma forma, ao mesmo tempo a um
resgate e a uma recompensa, ao mesmo tempo, com relação ao destino específico de uma alma e de uma relação

entre duas almas.
Nesse caso, o Anjo Guardião não pode ser nomeado, mas ele pode aparecer em sonho ou sob forma de impulso, de

intuição impulsiva.
A ‘intuição impulsiva’ é a intuição que ocorre nas situações de urgência vital ou de escolha de alma errônea, para

modificar um caminho.
A ação desta categoria de Anjo Guardião é verdadeiramente específica de um contrato de alma específico, mas a

maior parte dos seres humanos tem um Anjo Guardião, este não é jamais o mesmo a cada encarnação, salvo
exceção.

Obedece efetivamente a certo número de vibração, de cor, de odor, de perfume, de som, em função do caminho da
alma em encarnação e em função do papel preciso deste Anjo Guardião à alma em encarnação.

***

Questão: todos os humanos têm um Anjo Guardião?

Quase todos os humanos têm um Anjo Guardião real, desse tipo.
Alguns humanos têm Anjos Guardiões que foram humanos, alguns.

O Anjo Guardião muda a cada encarnação.
Ele é atribuído no período de ‘uma lunação e meia’ que precede a fecundação, no momento preciso da escolha da

encarnação.
Nove vezes em dez é ele quem acolhe a alma na sua morte e rompe o contrato durante o período da 'lunação e meia'

após a morte.

***

Questão: o Anjo Guardião está verdadeiramente “à disposição” para qualquer ajuda?

Ele está aí para zelar para que o caminho, a estrada, o destino, seja conforme o 'projeto de alma', tal como definido
antes da encarnação.

***

Questão: ele participa desse projeto de alma?

Ele participa, obviamente, desse projeto de alma, em função das suas qualidades predefinidas através das etapas
predefinidas antes da encarnação.

***

Questão: foi referido há pouco o limiar de confiança.

 Um ‘limiar de confiança’ é ligado a duas coisas que são diferentes: a primeira coisa é a primeira manifestação do
Anjo Guardião, tal como foi vivida por muitos seres humanos durante o ano passado [2008].

Isso representa o que eu chamaria de ‘confiança coletiva na humanidade’, ao menos para aqueles que aceitaram a
Luz, enquanto que a título individual o ‘limiar de confiança’ (a fim de que ele se manifeste através do seu verdadeiro

nome e da sua presença lúcida e consciente) está ligado de maneira indestrutível ao engajamento da alma com
relação à sua Fonte.

Há duas circunstâncias diferentes: uma coletiva (que ocorreu há pouco mais de um ano) e uma individual.
O Anjo pode intervir tanto nas decisões, a partir do momento em que o ‘limiar de confiança’ é realizado, para as mais

insignificantes, é claro, mas, sobretudo, para as mais importantes, quando do caminho ligado à espiritualidade e à
ajuda levada à própria alma, mas também ao ambiente próximo.

A partir do momento em que o ‘limiar de confiança’ é atingido, a conversa com o Anjo pode ser um diálogo
permanente.



permanente.
O mais belo exemplo que há sobre a Terra da comunicação com o Anjo Guardião é o livro que foi escrito por Gitta

Mallasz («diálogos com o anjo»).
Há, através deste conjunto de comunicação, e desenvolvimento, a totalidade do que pode ser o 'relacionamento' entre

o Anjo Guardião e a alma humana.
O Anjo Guardião, uma vez o limiar de consciência e de confiança revelados, é obrigado, no que lhes concerne como
alma (não no ambiente, mas no que concerne à própria alma), a fornecer as respostas a tudo o que é solicitado que

seja favorável ao ‘caminho’ da alma em questão.
Não pode haver informação emitida que seja contrária a esse limiar de consciência e a esse limiar de confiança.

O Anjo se manifesta, e irá se manifestar a você, anunciando de maneira prévia a 'vibração do seu nome', previamente
à comunicação consciente com ele.

O Anjo Guardião, assim como você mesmo viu, pode interferir e intervir em todos os setores da vida.
Entretanto, ele sempre irá respeitar escrupulosamente os seus desejos e os seus anseios, na condição de que você

‘não traia’, jamais, o que é impossível, a confiança que você colocou, como o ser humano colocou, na sua Fonte.

***

Questão: muitos seres humanos não têm consciência da sua Fonte, ou não têm confiança?

É efetivamente por isso que eles não têm acesso ao Anjo Guardião.

***

Questão: o Anjo Guardião intervém por sua própria iniciativa ou ele intervém apenas a pedido?

Ele intervém por sua própria iniciativa unicamente se a alma sair, se ela se afastar do seu programa de maneira
demasiado importante.

Além da liberdade da própria alma, ele pode intervir, por sua própria vontade, com autorização específica, em
momentos cruciais, a título individual, no caminho da alma.

O Anjo se atém sempre ao lado da alma humana em um ‘plano dimensional’ inacessível à consciência comum.
O estabelecimento do contato apenas pode ser realizado após a obtenção do ‘limiar de confiança’ na Fonte e ele

apenas pode intervir, naquele momento, após ter construído literalmente uma rede de Luz transdimensional
permitindo conectar a sua dimensão com a dimensão da alma na encarnação.

***

Questão: os Anjos Guardiões podem ser de dimensões diferentes?

Os Anjos Guardiões, em geral, situam-se entre a dimensão limite do antropomorfismo (ou seja, a 18ª dimensão) e o
limite da 11ª dimensão.

Eles têm forma, ainda que não tenham carne, no sentido em que vocês entendem.
Há certa corporeidade, certa densidade, certa vibração que permite a realidade da sua intervenção abaixo do limiar

da consciência habitual.
No ser humano desperto à dimensão do Anjo, o despertar à dimensão do Anjo é ilustrado pela construção desta ‘rede

de Luz’ estabelecendo uma ponte que se comunica entre o Cordão Celeste (que une a alma e a personalidade da
alma humana na encarnação), derivando uma parte dessa rede de Luz para a sua própria emanação.

Esse canal de Luz está situado sempre sobre a parte ‘esquerda’ e ‘alta’ do corpo, de onde a expressão popular (na
iconografia também) em que há o Anjo Guardião que se apresenta como um pequeno Anjo falando junto ao ouvido

esquerdo da pessoa.

***

Questão: evocando algo, se eu sentir arrepios em toda a parte esquerda do corpo, isso significa que o meu
Anjo Guardião está concordando?

Isso prova simplesmente que esse canal de Luz, essa rede de Luz, está ativada, obviamente.
É o trajeto dimensional que toma o Anjo Guardião para manifestar a sua presença aos seres humanos, ou porque

eles estão no caminho para o ‘limiar de confiança’ e para o ‘limiar de consciência’, ou por um contrato específico em
que a alma humana em encarnação previu ser assistida no plano vibratório como decisiva frente aos elementos



importantes da alma humana, no desenrolar da sua vida.
A manifestação pela Vibração, pela frequência percebida na parte superior e esquerda da cabeça, do ombro e, por

vezes, do braço, está diretamente ligada à presença do Anjo Guardião que sinaliza, com isso, o ‘acordo’ com o que é
pensado, empreendido, desejado ou feito.

O aspecto visual segue de muito perto o 'anúncio vibratório' do nome do seu Anjo.
Este aspecto visual ocorre apenas após um aprendizado em que a rede de Luz de derivação do Cordão Celeste está

inteiramente realizado.

***

Questão: em quais estruturas se apoia esta derivação?

Ela se apoia em uma tripla estrutura presente no ser e na alma humana na encarnação que são, de um lado, o chakra
ou a ampola da clariaudição (situado no nível do ouvido), os seios carotídeos (situados na carótida, do lado

esquerdo, em relação com a glândula iniciadora Alta Major que sinaliza, quando está ativada, a transfiguração), e
também o ombro, na sua parte posterior, onde se encontra a emergência da estrutura da aura mental.

Os três pontos de derivação estão situados naquele nível, do lado ‘esquerdo’, o que explica, de maneira muito lógica,
as Vibrações manifestadas pelo Anjo Guardião no nível da lateral, exatamente antes da orelha.

O pescoço, e, sobretudo o ombro, podendo gerar uma Vibração descendente no conjunto do membro superior
esquerdo.

***

Questão: nomear o Anjo, mesmo com o seu nome aproximativo, pode ajudar a conexão?

Não.
A única forma de ajudar é construir esta conexão, é o que eu chamaria, em termos humanos correspondentes, de

‘juramento do coração’.
O juramento do coração é um juramento efetuado no nível da sua alma referente ao seu impulso, que não é a sua

vontade, nem o seu desejo, mas o seu ‘impulso final’ para aceitar inteiramente ser governado, dirigido e amado pela
Luz.

O nome que lhe dá é, de algum modo, um encorajamento, mas isso não pode ser uma chave.
Lembre-se de que o Anjo Guardião intervém, antes de tudo, para se assegurar da conformidade entre o desenrolar da

sua vida e o seu programa de vida estabelecido antes mesmo da sua encarnação.
A situação é diferente e muda a partir do momento em que o limiar de consciência e de confiança for revelado.

Essa é uma ‘garantia’ (tanto para vocês como para os Anjos Guardiões) de obedecer à vontade da Luz.

***

Questão: quem decide esse plano de vida?

Várias circunstâncias são possíveis.
As almas qualificadas de jovens nos mundos da encarnação (jovens não querendo dizer inexperientes quanto à

origem e ao nível dimensional da própria alma, mas jovens na experiência da encarnação), nesse caso,
conselhos de diferentes Ordens podem ajudar a selecionar um plano.

A palavra é, de preferência, adaptar um plano de vida, para as almas antigas na encarnação (que podem vir,
aliás, de dimensões muito baixas, mas que são antigas nos mundos da encarnação).

A liberdade é maior no que se refere ao que eu chamaria, sem poder lhes definir de maneira mais importante
agora, de ‘almas guias’.

As almas guias são enquadradas porque o seu caminho na encarnação não está ligado a uma antiguidade
importante, mas unicamente ligado a uma função específica.

Como guias poder-se-iam chamar de ‘Anjos Guardiões encarnados’.

Essas almas não são mais evoluídas ou menos evoluídas, mais antigas ou menos antiga, mas elas vêm
simplesmente com o objetivo de ‘guiar outras almas’, quer isso se faça de modo anônimo e silencioso, como é,

aliás, o caso mais frequente.

São almas das quais vocês jamais irão ouvir falar, que trabalham no silêncio absoluto, a fim de não serem
conhecidas e de não serem reconhecidas.

Elas são realmente Anjos Guardiões encarnados, cuja missão é estabilizar esse plano dimensional.

Geralmente esses seres estão conscientes desta dimensão, mas, na maioria das vezes, eles lhes são



apresentados como seres tendo capacidades alteradas, ou no nível físico, ou no nível psicológico.
Estes são os guias que trabalham, pela sua presença, mesmo silenciosa, e pelo seu impulso e pelo contato

que eles têm desde o seu nascimento até a sua morte, como ‘ponte de Luz’ e não mais como canal, mas como
ponte de Luz entre os mundos multidimensionais e a sua realidade.

***

Questão: todas as crianças deficientes são guias?

Isso envolve determinado tipo de anomalia específica chamada, em seus mundos encarnados, de ‘doenças
genéticas raras’, cuja mais conhecida é denominada trissomia 21 [síndrome de Down].

Essas crianças são as Luzes desse mundo e os guias desse mundo, assim como há mamíferos vindos de
dimensões amplamente superiores, mesmo à sua própria Fonte, e que são as garantias da coesão desse

mundo que, sem a presença deles, teria desaparecido desde muito tempo.
Eles são as recordações à ‘ordem da Luz’.

Muitas doenças que se manifestam desde o nascimento (neurológicas, motores-cerebrais) são afiliadas a
encarnações de 'almas guias'.

Isso necessita de um alto poder de Luz e de um alto poder de sacrifício.

Essa é a condição sine qua non para que as estruturas habituais do ser humano (emocionais e mentais) não
possam ser desenvolvidas para ocultar a Luz.

Assim, a deficiência no nível do corpo, acoplada a uma deficiência do que vocês chamam de mental ou de
emoções, sob forma hereditária, permite a esta alma privilegiada ser uma ‘alma guia’ que permite, geralmente,

estabilizar a Luz no seu ambiente próximo, mas de maneira muito mais global, no conjunto do seu planeta.

A quase totalidade das crianças que nascem, ou adquirem esse déficit neurológico, motor, físico, mental, entra
nesse caso.

Elas são os guias e os guardiões da Luz, mas vocês não podem ver, exceto, por vezes, para as almas
sensíveis que captariam a irradiação delas.

***

Questão: essas almas guias estão conscientes de que são almas guias?

Sim, mas elas não podem exprimi-lo, elas podem apenas estar na transparência com relação ao déficit delas,
tal como vocês o nomeiam.

Elas têm consciência até certo ponto.
Algumas dessas 'almas guias' escolhem o esquecimento, a fim de assegurar sua missão com o máximo de

transparência.
Outras, entretanto, conservam nelas a memória do que elas são, mas, nesse caso, não terão as palavras para

exprimi-lo.

***

Questão: o que é da utilização do pêndulo?

O pêndulo é o prolongamento do seu braço.
Se o seu braço tremer, o pêndulo irá tremer.

O pêndulo pode dar resposta apenas através de radiações e de vibrações.
Em caso algum o pêndulo poderá lhes responder, de maneira exata 100%, como vocês dizem, mas ele será

exato, necessariamente, em cinquenta por cento, se vocês lhe propuserem para responder com relação a
escolhas ligadas ao seu destino, ligadas ao seu caminho.

O pêndulo pode apenas responder em uma medida de radiação, de vibração, de algo que é concreto.

Se você utilizar o pêndulo em relação a uma escolha envolvendo o seu caminho, envolvendo decisões, o
pêndulo enganar-se-á sistematicamente uma vez em duas, porque, naquele caso, o movimento é apenas do

seu braço e, portanto, em relação ao seu próprio inconsciente, colorido pelo seu consciente e pela sua
experiência.

Ele poderá dizer a verdade apenas uma vez em duas e, isso, de maneira sistemática.

O pêndulo pode medir, no seu espaço, apenas uma vibração ou uma radiação existente, e não uma vibração ou
uma radiação ligada a uma situação não existente.

No caso, o pêndulo não pode ser chamado de ferramenta de adivinhação nem de ferramenta de escolha, é
uma ferramenta que eu chamaria, em seus termos, de diagnóstico do existente, mas, em caso algum, deve-se
utilizar esta ferramenta com relação a escolhas, porque vocês irão se enganar sistematicamente uma vez em

duas.



Não pode ser diferente.

Se você sentir uma dificuldade para utilizar esse instrumento, convém compreender que ele não pode ser um
instrumento para você porque, nesse caso, para algumas pessoas cujo inconsciente estiver excessivamente

construído, for excessivamente forte, pode mesmo ir até zero por cento de bom resultado.
Eu diria mesmo que é uma constante, nesse caso.

Há várias ferramentas visuais que são mais capazes de lhes dar respostas coerentes e, sobretudo, exatas,
porque elas vão falar pelo aspecto visual e não mais no aspecto vibratório.

O aspecto ‘visual’ refere-se a zonas específicas do seu cérebro nas quais o inconsciente não tem qualquer
chance e, portanto, será exato em cem por cento.

Somente a interpretação pode, em alguns casos, dar voltas e enganá-los.
Mas, geralmente, o que é baseado na visão da forma, de uma cor, necessariamente irá remetê-los a zonas do

seu cérebro independentes do seu inconsciente e do seu mental, de onde o papel e a utilidade de alguns
instrumentos criados pelos homens, e em todos os tempos, a fim de terem respostas com relação a escolhas

e decisões, o que não pode em caso algum ser realizado com um pêndulo.

***

Questão: quais são esses apoios visuais de que fala?

O apoio visual pode tanto ser criado por você mesmo, por exemplo, imaginando cartas coloridas com uma
forma redonda ou uma forma quadrada.

Eu tomo um exemplo: o redondo significa o sim, o quadrado significaria o não ou o obstáculo.

A coloração desse ‘quadrado’ ou desse ‘redondo’ orientaria a resposta em um dos domínios da vida.

Vocês podem, assim, colocar todas as questões do mundo e terão, sistematicamente, as respostas.

Desta observação simples, nasceram as formas específicas que foram perfeitamente elaboradas, em certa
época da história desta humanidade, ligadas ao que vocês chamaram de tarô.

Lembrem-se do que eu lhes disse há alguns instantes sobre o meu papel no nível desta humanidade, sobre as
formas e a Luz.

Isso é extremamente importante de compreender.

Vocês não podem obter resposta quanto a escolhas e decisões por um instrumento pendular.
Isso pode ser realizado apenas em um nível inconsciente que não é o seu subconsciente, mas em um nível

que está ligado aos mundos da Luz, que são representados pela forma e pela cor.

O mais simples é fabricar você mesmo um jogo de cartas associando redondo e quadrado.
Depois, você poderá tornar complexo, de algum modo, ou chegar a uma acuidade muito mais importante.

Eu tomo um exemplo muito simples: baseando-se unicamente nas sete cores do arco-íris que vocês
conhecem, o vermelho referir-se-á à matéria, o laranja à energia, etc., até a espiritualidade do violeta e vocês

colocam uma questão.

Há, portanto, sete vezes dois, catorze cartas, simplesmente com o quadrado ou o redondo e uma das sete
cores do arco-íris.

Você coloca uma questão e o simples fato de tirar uma carta, uma única, lhe dará a resposta.

Depois, você pode complicar e dizer «o que está a favor», «o que está contra», para a minha questão.
«O que vem do Céu», «o que vem da Terra», «qual ajuda eu posso obter no nível espiritual».

Outros níveis de complexidade aparecem em seguida que, justamente, estão na origem do que eu chamei, do
que vocês chamaram, é claro, de tarô, que é associar cores no fundo.

Essas cores podem ser ligeiramente idênticas, complementares, opostas ou diferentes, simplesmente.

O grau de complexidade vai, desta vez, induzir, no nível do seu próprio inconsciente ligado ao espiritual e à Luz,
as respostas.

Estas respostas podendo se dar segundo múltiplos caminhos, evidentemente, mas, geralmente, essas
respostas irão se referir a um fenômeno de ‘visão’ no sentido mais nobre, o que não pode ser, obviamente,

realizado por um movimento pendular.

***

Questão: hoje o tarô dito de Marselha é uma ferramenta perfeitamente adaptada?

É a ferramenta, atualmente, a mais adaptada para o funcionamento atual do seu cérebro e, isso, desde a
criação desse ciclo da humanidade.

O funcionamento, no nível 5D, resume-se ao ‘quadrado’ e ao ‘redondo’.



O funcionamento, no nível 5D, resume-se ao ‘quadrado’ e ao ‘redondo’.
Em outras dimensões, bem além, as formas pensadas se organizam em formas e em cores.

A forma e a cor bastam para traduzir, além da sua linguagem que nós não conhecemos, uma diversidade de
informações muito mais ricas do que as suas palavras.

A forma e a cor são os fundamentos dos universos, junto com os números.

***

Questão: a cor escura deve ser considerada uma cor ou como neutra?

A cor escura é uma cor completa.
Por que o escuro é a ausência de cor, mas também a ausência de Luz?

É nesse nível que se situa o grande mistério.

O negro está ligado a um Sephirot, na tradição Cabalística, extremamente específico.

Esse negro está ligado à Binah, que é a inteligência criadora ou, se preferirem, o coração e o pensamento do
Pai.

Portanto, o negro tem tanto valor como uma das sete cores do arco-íris.

Entretanto, no que se refere à resposta, se esta dever chegar sob forma de Vibração, mas também de visão
(no sentido mais nobre, tal como eu o defini), o negro tem apenas pouca razão de ser, mas, entretanto, ele

deve ser considerado como um elemento e uma disposição específica da própria Luz que é a ausência da Luz
e que, no entanto, não é a obscuridade, no sentido em que vocês entendem nesta dimensão.

A Luz é onipresente, mas ela vem, efetivamente, de algum lugar.
A fonte da Luz não pode ser a Luz.

A fonte da Luz impulsiona a Luz.
Ela não pode se conceber, assim como qualquer forma de vida, nas profundezas e na escuridão.

A escuridão espiritual não é a obscuridade, obviamente, tal como vocês a vivem no seu mundo específico.

A Luz está por toda parte nos mundos manifestados (quaisquer que sejam as dimensões manifestadas), mas
existem, paralelamente a esses mundos dimensionais manifestados, mundos não multidimensionais e não

manifestados.

É o que a tradição Cabalística chama de Ain Soph Aor, o que está além da Luz, e bem além da
primeira Sephirot denominada Kether.

Bem além da Luz é um ‘ponto de consciência’ que corresponde ao pensamento e ao coração do Pai ou da
Fonte, se preferirem.

***

Questão: quando se fala de Luz é simplesmente uma vibração?

A Luz é uma Vibração.
Vocês percebem, na encarnação, certa gama de Vibrações.

A Vibração que vocês percebem, tanto pela visão exterior como pela visão interior, é extremamente limitada
devido à totalidade da Luz e à difração da Luz, uma vez que o número de cores primárias, o número de cores

secundárias, é extremamente limitado.

Existem, além do que vocês chamam de ‘faixa do visível’, frequências que são conhecidas, mas que não se
manifestam para vocês pelas Luzes e que, no entanto, são Luzes.

O exemplo mais importante que vocês vivem desde o início deste ano, e, sobretudo desde algumas semanas,
é a Luz ultravioleta, ela mesma portadora de Vibrações específicas, mas de cor específica que vocês não

podem definir.

A cor assimilável ao ultravioleta não é o violeta, mas seria o ‘violeta transparente’: uma Luz iluminando-se
dela mesma pela transparência.

Entretanto, é-lhes difícil, na encarnação, aceitar ou compreender que o ultravioleta seja uma cor e, entretanto,
ele é uma.

Toda Vibração é cor, toda cor é Vibração, toda forma é Vibração, toda Vibração é forma.
Isso, misturado aos números, dá a tonalidade da manifestação dos mundos e de mundos manifestados.

***

Não temos mais pergunta. Agradecemos.

***
Obrigado.
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Mensagem da série que fala sobre O ABANDONO

Questão: a que correspondem as tensões que muitos sentem nas pernas?

A percepção que alguns de vocês sentem na parte inferior, a mais baixa do corpo, está ligada a modificações de
reajustamentos magnéticos em curso sobre o conjunto do planeta.

Isto está diretamente ligado à abertura dos chacras que eu chamaria de nova Terra, nas raízes intraterrestres da
nova dimensão onde se encontra uma série de memórias que devem esvanecer.

***

Questão: e para aqueles que nada sentem no nível das pernas?

Pode não ser o momento, ou vocês não estão relacionados a esse processo de reajustamento.

***

Questão: as mudanças vibratórias sobre o planeta são sentidas por todas as pessoas, mesmo por aquelas que não
estão conscientes?

A maior parte das pessoas sobre este planeta está em um período, seja de questionamento, seja de espera, seja de
dúvida.

O importante do que se vive, qualquer que seja o caminho individual, está ligado à noção de choque.

O choque não é feito para desencadear algo negativo.

O choque está aí simplesmente para abalar as certezas da consciência centradas sobre uma realidade limitada.

Quaisquer que sejam as escolhas, obviamente, para cada ser humano.

Cada caminho é diferente.

ANAEL - 11 de maio de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Alguns sairão reforçados em sua crença ou em sua negação dos planos que nós iremos propor.

Outros, ao contrário, acolhem de braços abertos esse novo modo de funcionamento que está em curso de instalação.

O objetivo do conjunto de consciências espirituais que trabalham atualmente sobre a Terra não é impor-lhes escolhas,
não é impor-lhes um caminho, mas propor-lhes uma alternativa ao que vocês conhecem.

Para poder propor esta alternativa há necessidade de abalar certo número de convicções, certo número de crenças,
certo número de modos de funcionamento, certo número de certezas.

Cada um vive isso à sua maneira, que pode ser oposta à do seu vizinho.

Há, nesse nível, vocês chamariam isso de uma mudança de paradigma, de uma mudança também de modo de
funcionamento, mas a mudança de paradigma é preliminar à mudança de modo de funcionamento.

***

Questão: como tornar-se mais fluido para aceder a essa mudança?

Várias consciências luminosas, seja na minha esfera de evolução arcangélica, seja no nível daqueles que os
precederam no caminho do despertar e da realização, todos lhes falaram de uma palavra essencial.

Essa palavra chama-se o abandono.

O abandono das suas crenças, o abandono do seu próprio poder, de entregarem-se a uma vontade outra que não é
o que vocês são ou o que vocês creem que vocês são, em todo caso.

Isso passa, obviamente, por certo número de sacrifícios, mas vocês podem estar certos de que o que eu chamo de
sacrifício, no seu nível, não é absolutamente um sacrifício no meu nível.

Eu chamaria isso de despojar-se das suas ilusões.

Ilusão de poder, ilusão de conduzir sua vida, ilusão de dirigir seus projetos, ao passo que basta despojarem-se de tudo
isso para aceder a um modo de funcionamento mais harmonioso, tão mais simples, mas, ainda uma vez, vocês
apenas podem descobrir esse modo de funcionamento se aceitarem conscientemente deixar os seus modos de

funcionamento que determinaram as suas vidas desde milênios.

Aí também é uma revolução, um choque, mas que é preciso aceitar fazer.

Nós não podemos, quem quer que sejamos, dar-lhes o acesso a esta nova realidade se vocês não soltarem a antiga
realidade que construíram.

Não pode ser de outro modo, vocês não podem ter acesso a esse modo de funcionamento sem fazer morrer o antigo
modo de funcionamento.

Mas isso lhes pertence, nós não podemos nem forçá-los, nem dar-lhes um resumo do que é esta nova realidade,
enquanto vocês não tiverem dado inteiramente esse passo essencial.

O choque e o abalo da sua sociedade, do seu mundo, têm por objetivo desencadear isso, se isso deve ser.

Mas vocês não podem aceder a esta realidade sem deixar o antigo.

O que não quer dizer morrer, o que não quer dizer desaparecer, mas, bem ao contrário, renascer.

Renascer para um novo modo de funcionamento, renascer para um novo estado que eu qualificaria, e que o Arcanjo
Miguel denominou, unificação, que vocês irão entender logo mais.

A unificação passa pela comunhão.

Esta comunhão apenas pode realizar-se na condição de vocês se abrirem inteiramente.

O que eu capto na mente da pessoa que eu guardo, a melhor imagem que eu possa lhes dar, é alguém que está
habituado a ter, como um macaco, os amendoins em um pote, mas do qual ele não pode tirar a mão.

Ele vê, no entanto, que há muitos amendoins à disposição, mas, para isso, ele deve soltar aqueles que ele tem em sua
mão que está fechada dentro do pote.

Enquanto não tiver soltado o que ele tem na mão, ele não poderá aceder à abundância e ao ilimitado.



["O ser humano tem tendência, no nível do mental e da sua vida dividida, a sempre querer algo sem soltar outra coisa." OMRAAM
(Aïvanhov) 30.05.2010]

Vocês não podem pretender manter a limitação do que vocês são e aceder ao ilimitado.

O seu ego, a sua personalidade, as suas crenças, as suas construções têm tendência a fazê-los crer que isso é
impossível.

Obviamente, esse é o seu papel, essa é a sua função, porque esses modos de funcionamento mantiveram e
permitiram a vida na realidade que vocês experimentaram.

Mas vocês não podem aceder a esta nova realidade sem passar por esta noção de abandono que é real e
verdadeiramente um renascimento.

Um renascimento para outra coisa e esta outra coisa apenas ser-lhes-á possível na condição de que vocês superem
o limiar de confiança e o limiar de consciência, para chegar a isso.

Eu poderia explicar-lhes, por palavras, o que é esta nova realidade.

Eu poderia vender-lhes através de palavras, através de vibrações, mas é, no entanto, apenas a sua mão que soltará
o que ela mantém no interior do pote, que é a sua vida limitada.

Esta é, como disse o Arcanjo Miguel, sua decisão e não a nossa.

Isso necessita de um abandono.

O abandono necessita de coragem, necessita de superar os medos e o medo.

É apenas a esse preço que vocês poderão dar esse passo.

Se vocês derem esse passo, vocês irão se aperceber de que poderão definitivamente rir do que vocês eram.

***

Questão: o trabalho deve ser feito, não unicamente em um plano físico, mas em um plano mental?

Eu falo de toda a realidade.

Vocês foram construídos.

Isso se refere igualmente à construção desse corpo que habitam e que construíram pacientemente nesta vida e em
outra vida.

Isso se refere também à sua estrutura mais sutil, referente ao que vocês denominam, eu creio, corpo emocional e
corpo mental.

Vocês não poderão e não podem aceitar isso pelo seu mental ou por uma decisão nascida de uma emoção, ou seja,
de um desejo.

É nesse sentido que a palavra mais empregada pelo Arcanjo Miguel, por mim mesmo e por outros, a palavra mais
exata na sua língua, é a palavra abandono.

O abandono é o momento em que todas as tensões ligadas à manutenção da sua vida, tal como conhecem, cessam
e desaparecem.

O abandono necessita também de entregar a sua própria vontade a outra vontade que é você mesmo, mas em
outro nível.

Mas vocês apenas podem fazer ou cruzar esse limiar aceitando isso.

Esta aceitação não é, tampouco, um ato mental, não é, tampouco, um ato de desejo, mas corresponde totalmente
ao que eu denominei um limiar de confiança e de consciência.

Isso é crucial, não para compreender, não para intelectualizar, não para desejar, mas crucial para viver.

O que não é a mesma coisa.



Este abandono, dito de outro modo, é também o momento que vocês poderiam chamar, ainda que não seja
exatamente isso, de morte do ego.

O ego não quer morrer, assim como o homem não quer morrer e, no entanto, ele sabe que morre um dia,
necessariamente, que um dia chega o esquecimento do que ele foi.

A visão que vocês têm de vocês mesmos é limitada.

Quando vocês morrem, objetiva e realmente, a visão de vocês mesmos não está mais fixada à forma e às
construções que elaboraram nos mundos da densidade, nos mundos desta dimensão.

A sua visão se torna mais ampla e, entretanto, vocês se afundam nesse plano de realidade e recomeçam
inexoravelmente os mesmos esquemas, as mesmas funções, com outros hábitos, com outras histórias, mas, no entanto,

é sempre a mesma história.

Alguns se deixam iludir pela qualidade da sua própria história e deixam-se prender novamente por esse mundo e por
esta realidade específica que vocês vivem.

A armadilha está ligada à atração.

Enquanto vocês viverem a atração pelos seus desejos, enquanto viverem a atração pelas suas crenças, pelas suas
suposições, pelos seus modos de vida, pelos seus modos de funcionamento, vocês não podem aceder ao ilimitado e

continuar a manter a limitação, a sua própria limitação.

Ninguém o limitou, além de você mesmo.

Como lhes revelou o Arcanjo Miguel, vocês são grandes Mestres da Luz, realmente, mas vocês jogam os jogos da
ilusão, vocês brincam de negar o que vocês são e esse jogo dura desde muito e muito tempo.

Nesse sentido, aí está porque, nesses momentos privilegiados, a multidão de consciências espirituais, multidimensionais
que os olham com os olhos do Coração, tenta abalar por um choque, os seus conceitos limitados e errôneos do que

vocês creem ser.

***

Questão: eles chegarão a mover esses limites?

Apenas você, pessoa alguma além de você, pode mover individualmente esses limites.

Nós podemos abalar através de um choque, certo número, eu diria das suas convicções, das suas crenças, das suas
certezas, mas, como lhes repetiram muitos intervenientes, nós não podemos dar esse passo no seu lugar.

Isso faz parte do juramento inicial que vocês fizeram com vocês mesmos, mas também (não gosto muito dessa
palavra, mas é a melhor que encontro) com as instâncias espirituais que geraram esta experiência, à qual vocês

tomaram tanto gosto, que não visualizaram soltar a mão do pote.

***

Questão: isto é específico para esta dimensão?

Não, como sabem, esta dimensão pode estar cortada, ou dissociada, ou unificada, então isso não é específico desta
dimensão.

Isso é específico do juramento que vocês mesmos impuseram a vocês. 

O que devia ser uma experiência limitada se prolongou, não para prolongar a experiência da limitação, mas porque
vocês estavam persuadidos, a título individual e coletivo, de que prosseguindo a experiência vocês fariam crescer

ainda mais a Luz e os Mestres que vocês eram.

Isso pode ser real, isso pode ser uma justificação real, mas não era absolutamente indispensável.

Entretanto, respeitando o seu juramento, a sua lógica, nós esperamos pacientemente que o ciclo, que as rondas das
galáxias, permitissem encontrar uma oportunidade mais forte de deixá-los perceber (por sugestão e não por visão

real) o que é o lado ilimitado.



Mas todos nós nos comprometemos, há muito tempo, a jamais interferir com o que vocês denominaram: liberdade,
livre arbítrio, experiência, etc..

Entretanto, todas as coisas más, assim mesmo, um dia, têm fim.

Emprego propositalmente a palavra «coisas más» porque a experiência jamais é má, ainda que o chocolate não seja
mau, mas, daí a comer dez quilos, diariamente, não penso que a experiência possa ser agradável.

Tudo é questão de dosagem e a maioria de vocês tem, talvez, na sua alegria e na sua promessa, exagerado um
pouco as doses, eu diria.

Entretanto, somos fiéis ao que decidimos.

 ***

Questão: esta experiência de 3ª dimensão dissociada servirá a outros?

Então, eu não sou responsável por esse tipo de decisão.

Ela não me caberá jamais, não podendo passar pelo que vocês chamam de encarnação, dissociada ou unificada,
aliás.

Ela pertence àqueles que, um dia, há muito tempo, em tempo linear, já viveram esse tipo de experiência.

Nós não podemos, nós, Arcanjos, tencionar, como aqueles que vão lhes sugerir, ou propor, ou impor o que quer que
seja com relação ao seu caminho.

Não se esqueçam de que a experiência desse mundo é única.

O que não quer dizer que os mundos da encarnação dissociada não existam em outros lugares.

Mas eu posso afirmar-lhes que a experiência que vocês viveram é, em muitos níveis, única.

Do nosso ponto de vista, da nossa dimensão, e para empregar uma das suas expressões, seja qual for o lado, eu lhes
garanto, luminoso, importante em sua história, a expressão que me vem é que isso é de um ridículo para dar muita

risada.

Se eu tomei como exemplo o macaco, é exatamente o que se assemelha a vocês.

O que é para dar muita risada, quando vemos, nós, o que vocês são realmente.

Poder-se-ia também tomar o exemplo de alguém que batesse como um louco em uma porta fechada enquanto que,
atrás de si, voltando-se, ele perceberia uma porta aberta, que o levaria exatamente ao mesmo lugar.

Nesse sentido é efetivamente ao mesmo tempo grandioso, mas efetivamente, tal como dizem, para dar muita
risada.

Mas verdadeira e realmente.

***

Questão: eu tive dificuldade para conceber que seres ditos luminosos, como nós supomos ser, não tenham esse
discernimento?

Vocês não podem tê-lo enquanto não tiverem cruzado esse limiar.

Vocês não podem reclamar ou desejar, até mesmo, um discernimento, enquanto estiverem em um mundo sem
qualquer discernimento.

Há um paradoxo e um efeito paradoxal da sua própria conduta.

Vocês se implicaram e investiram tanto nesta realidade que perderam mesmo de vista o próprio sentido da vida e
vocês pretendem estar vivos.

Nesse sentido, isso é também, em sua linguagem, para dar muita risada, se é que um Arcanjo pode rir.



***

Questão: o verdadeiro macaco não é aquele que está preso na gaiola, mas aquele que olha o macaco.

Nós olhamos porque prometemos, apesar de tudo, permanecer ao seu lado.

Quando eu digo ao seu lado é, de preferência, acima de vocês, porque, obviamente, vocês estiveram tão tomados
em suas criações e em suas ilusões que se nós não estivéssemos intervindo, não sobre a sua liberdade, mas sobre a

própria estrutura desse mundo, há bem muito tempo que esse mundo teria desaparecido, o que não é o objetivo, eu
confesso, para os seres que vieram trabalhar e transformar esta matéria.

Eu os lembro de que nós, Arcanjos e outras consciências espirituais que jamais estiveram encarnados no sentido que o
entendem, não podemos em caso algum participar dos jogos de vocês.

Nós apenas podemos, efetivamente, olhá-los.

***

Questão: vocês nos acompanham, mas vocês mesmos estão acompanhados?

Certamente.

Estamos acompanhados pela Luz.

É o único acompanhamento, aos nossos olhos, para a nossa consciência, de preferência, possível, desejável e realizado.

Quando alguns dos seus companheiros de estrada nesta humanidade lhes afirmaram que a Luz era onisciente, que a
Luz era tudo o que era, isso não era uma visão da mente.

Isso não era tampouco algo falso.

Era a estrita verdade.

A Luz, eu procuro a palavra..., é, poder-se-ia dizer, autointeligente no sentido em que ela é suficiente sozinha.

Jamais a Luz questiona a direção que vai tomar.

A Luz é, portanto, evidência, contrariamente à ilusão na qual vocês evoluem.

***

Questão: se você diz que sem a sua intervenção a Terra teria sido destruída, isso significa que a experiência encalhou?

Se tivessem chegado neste extremo, apesar da nossa presença, a experiência teria encalhado.

Mas a experiência permanece a experiência.

Ela não é a verdade, qualquer que seja a grandeza e a beleza da sua experiência.

Digo isto, se fosse possível, sorrindo.

Para parafrasear uma frase de outro Arcanjo que não citarei a fonte, vocês se colocaram em um processo de peso.

Vocês confundiram o peso com o caminho.

***

Questão: são os medos que causaram todas essas destruições?

A imagem que eu posso dar é que, até um passado extremamente recente, vocês teciam mais véu da sua própria



ignorância, pelo seu juramento, no nível da Terra, pelo medo, um véu de fechamento.

Esse véu, graças à Luz, graças ao Pai ou graças ao Amor, foi dissolvido.

E hoje, o que acontece?

Muitos de vocês sentem a iminência de um choque que eu não iria descrever.

E, entretanto, o que é que vocês fazem?

Esse choque é um choque de Luz, eis que nós dissolvemos literalmente milhares de egrégoras de medo que vocês
construíram ao redor de vocês.

Entretanto, hoje, o que acontece?

Os humanos têm ainda mais medo do que antes, porque vocês não estão mais protegidos pelas suas couraças de
medos no nível do planeta.

Paradoxalmente, há, ainda, globalmente, mais medo.

Vocês têm medo de não mais serem protegidos na sua experiência da dualidade.

Isso é também um paradoxo de terem retirado suas vestes e seus casacos de medo que vocês tinham recoberto o
conjunto deste planeta e de perceber que, apesar de tudo, o ser humano, na generalidade, continua a criar o medo.

O medo é uma resistência.

A resistência é o oposto do abandono.

Vocês não podem vencer o medo pelo medo, pela fuga.

Vocês podem vencer o medo unicamente pelo abandono e unicamente por ele.

***

Questão: a limpeza dos centros energéticos basta para subir em vibração?

O fato de limpar o conjunto das suas lâmpadas, dos seus centros de energia não permite, por si só, revelar o que
vocês são, senão isso seria muito simples.

Esta questão ilustra o medo que os habita, porque vocês se dizem, muito logicamente, aliás, no seu modo de
funcionamento, que vocês vão limpar, purificar, transcender os seus chacras.

Isso lhes evita olhar o medo.

Entretanto, o medo irá persistir de uma maneira ou de outra.

O único modo é cruzar o limiar de confiança e o limiar de consciência.

Não há outra alternativa.

Em outros termos, vocês poderão subir e subir e subir ainda na vibração, vocês poderão acender funções espirituais
novas, mas, enquanto não tiverem abandonado, não cruzarão a porta.

Eu lhes disse que é preciso soltar a mão que segura os amendoins dentro do pote.

Nada mais há para fazer.

A vibração irá seguir.

O despertar da sua consciência irá seguir, eu diria, de maneira quase instantânea.

Mas aí vocês não podem escapar disso.

Isso nada tem a ver com os chacras. 

A ativação dos seus chacras permite-lhes aproximar-se deste estado de abandono.

Mas o abandono é um ato não vibratório. 

É um ato de confiança e de consciência.



Eu não digo de nível de consciência, mas de integração da consciência, o que não é a mesma coisa.

Vocês podem aceder a um conhecimento essencial.

Vocês podem aceder aos mistérios do universo.

Vocês podem conversar com uma entidade espiritual, qualquer que seja a sua fonte, a sua origem e o seu nível.

Entretanto, não é por isso que vocês irão abrir a mão dentro do pote.

O trabalho que é atualmente realizado no conjunto desta galáxia, e em momentos privilegiados, pelo Arcanjo
Miguel, tem por objetivo aproximá-los o máximo possível e o mais próximo possível deste estado de abandono, pela
expansão da sua consciência, pela abertura para a sua reconexão, mas, entretanto, são vocês que comandam a sua

mão, não nós.

***

Questão: é isso que entendia Jesus quando dizia «vocês devem deixar pai e mãe»?

Certamente, vocês devem tudo deixar e, sobretudo, deixar-se vocês mesmos.

Vocês não podem aderir ao que vocês são e pretender estar no abandono.

Vocês não podem ao mesmo tempo ser e reencontrar os Mestres da Luz que vocês são e permanecer nesta condição
ridícula.

Eu não preconizo, com isso, obviamente, o abandono desta realidade, dado que vocês vieram especialmente
transformar esta realidade.

Assim, o que vocês chamam de suicídio ou de morte seria um erro.

Cabe-lhes, bem antes, morrer não para esse plano, mas para as suas ilusões.

Vocês não podem ser ao mesmo tempo o Mestre da Luz e o pequeno corpo no qual estão.

O abandono de que falo não é nem abandonar a sua vida, nem alguns modos de funcionamento, mas, realmente, se
abandonar vocês mesmos.

Esta que é a compreensão.

Abandonar vocês mesmos não é abandonar as condições exteriores, mas abandonar uma série de circunstâncias
interiores que fazem com que vocês estejam, no momento, limitados, tanto no nível das suas percepções como no

nível das suas vidas, como no nível dos seus pensamentos, como em todos os níveis.

Vocês são seres ilimitados que vivem a limitação e que, além disso, se limitam.

É preciso abandonar isso.

Vocês poderão abandonar a sua profissão, a vida social e retirar-se no vale de uma montanha, sem, no entanto,
estar abandonado, vocês criam aí também uma ilusão a mais.

Compreendam bem que, utilizando a ferramenta da linguagem que faz ressoar o seu mental, os seus desejos, os seus
intelectos, eu tento, entretanto, através da vibração dessas palavras, fazê-los aproximarem-se de algo que está bem

além das palavras.

Obviamente, o abandono é um abandono interior.

Vocês bem compreenderam isso.

Isso corresponde a duas etapas que não é matar o pequeno eu ou matar a personalidade, mas realizar, dentro
mesmo desta ilusão, o que o Arcanjo Miguel chamou, eu creio, a Unidade de Si (‘Soi-Unité’) [o fim do estado de

dissociação].

Essa é a primeira etapa.

Mas o abandono ocorre na etapa anterior, onde toda vontade pessoal é aniquilada para a vontade da Luz.



Uma série de primícias e de sinais está relacionada com a abertura da via ao abandono à Luz ou, se preferirem, à
aproximação do limiar de confiança e de consciência.

Esses sinais são diferentes de acordo com os seres humanos.

Se vocês construíram, durante suas vidas, estratégias específicas guiadas pelo medo, quando se aproximarem desse
limiar, obviamente, vocês terão ainda mais medo.

Se vocês construíram estratégias de tristeza, vocês estarão se aproximando desse limiar, cada vez mais tristes.

Eu creio que isso foi falado de maneira muito adequada por uma entidade que visita aquele que eu guardo e que se
chamou RAM, que lhes falou sobre um conceito muito específico, que não é obrigatório ter vivido como aconteceu

com alguns místicos dos tempos passados, durante dezenas de anos, denominado ‘a noite escura da alma’.

Isso pode se viver em um tempo linear do seu espaço extremamente curto.

Mas sempre nos aproximamos dessa palavra fatídica que é a palavra abandono.

Seria interessante, aliás, considerando a pronúncia dessa palavra, encontrar a etimologia precisa, para desfazer as
construções mentais procedentes dessa palavra abandono.

***

Questão: essa poderia ser uma forma de doação de si no que se chama de Luz ou de Pai?

É preciso realmente encontrar o sentido original da palavra abandono.

Efetivamente no abandono há abundância e doação.

Essa é uma primeira etapa, mas não é a única.

Eu os convido então a encontrar o sentido original dessa palavra.

***

Nós lhe agradecemos.

***

Obrigado por terem sido tão pacientes.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=302

11 de maio de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=302
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://portaldosanjos.ning.com/


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



Questão: poderia desenvolver sobre as relações entre forma / cor / número?

Assim como lhes disse, as formas, os números, as cores, são os tijolos e o cimento que permitem construir os
mundos e as dimensões.

As cores vão bem além do que vocês percebem nesta dimensão, uma vez que toda vibração, toda radiação,
todo pensamento possui uma cor, sem exceção.

A comunicação que vocês denominariam telepática ou direta, sem o apoio da vibração das palavras, passa
pela cor, passa pelos números e passa pelas formas.

As formas são a própria emanação do ‘princípio de causalidade’, ou ‘princípio divino causal’, conduzindo à
multiplicação e à propagação de mundos, de universos, de galáxias.

O que subentende, quaisquer que sejam as dimensões consideradas, que as manifestações, em meio mesmo
a essas dimensões, estão inteiramente conectadas pelo suporte da forma, pelo suporte da cor e pelo suporte

do número.
O próprio reflexo da Luz ocorre através da multiplicação de formas, de números e de cores.

É-me difícil abordar com palavras o funcionamento preciso e a descrição adequada do que são as
associações de formas, números e cores.

Entretanto, o que vocês observam no seu mundo, através do espectro de cores que vocês definem como
visíveis, através dos números, através das formas, retoma exatamente os mesmos princípios em uma oitava

diferente, onde as cores, as formas, os números são em quantidade mais importante.
A forma é a correspondência na redução eletromagnética, para empregar a sua linguagem (mesmo se outras

forças estiverem em jogo), a forma é uma redução da cor.
A cor pode ser, ela também, convertida em números.

Os números estão na própria base do pensamento do Pai ou da Fonte, assim como vocês podem nomeá-lo.
A Luz da Fonte é, ela também, uma forma, um número e uma cor.

A redução ou a precipitação desta Fonte se faz pela refração, pela difração nos multiversos, passando, aí
também, por uma multiplicação (e uma redução, ao mesmo tempo) do número na forma e da forma na cor.

A base da coerência desse sistema está ligada ao que eu creio que vocês chamam, no seu mundo,
de simbolismo, que permite, graças à abstração, perceber a própria realidade, a Essência, eu diria, além

da forma e além da cor.
No final da escala da redução, que não é o seu nível, mas os níveis que eu qualificaria de ainda

mais reduzidos, ou ainda mais densos, ainda mais pesados, esses níveis se acompanham de formas muito
mais complexas do que as suas.

Progressivamente e à medida que vocês sobem na escala das dimensões, a escala das formas, dos
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números e das cores vão se simplificando.
O que não quer dizer que as cores ficam limitadas, muito pelo contrário.

Por outro lado, as formas e os números sim.
A multiplicidade da redução da Luz Fonte acompanha-se de uma multiplicação das próprias formas de vida,

de consciência, de moléculas e de átomos.
A forma mais próxima da Fonte da Luz original do Pai é um raio.

Esta dimensão é a mais elevada.
Depois do raio vem o que eu chamaria de formas triangulares.

Estas formas, extremamente simples com relação às múltiplas formas de consciência que vocês conhecem
nesse mundo são, entretanto, as maiores em consciência.

A capacidade delas para apreender a Fonte, para permitir os movimentos dos universos e das galáxias, é
inversamente proporcional à complexidade da forma.

É-me difícil dizer as mesmas coisas com relação às cores, porque eu não posso definir, com palavras, as
cores que não existem na sua dimensão.

Entretanto, em certo limiar de percepção e em certo limiar dimensional, as cores são a representação
da vibração.

Assim, algumas ondas, algumas frequências são, para vocês, invisíveis, mas elas correspondem, do nosso
ponto de vista e da nossa percepção, a cores.

O mínimo que se pode dizer é que estas cores os escurecem, literalmente.
Essas cores são as que multiplicam ainda mais a densidade, o peso.

Eu falo de algumas ondas geradas pelas suas aparelhagens.
Não esqueçam que a manifestação, quaisquer que sejam as dimensões, apenas faz seguir a intenção de

criação.
Se a intenção de criação de uma nova forma ou de uma nova onda, se preferirem, ou de vibração, servir a

um objetivo que eu qualificaria de tecnológico ou de comercial, naquele momento, a intenção de criação é uma
intenção de natureza pesada.

A cor que ali é associada é de mais sombras e de mais afastamento da Fonte Original, que alguns de vocês
puderam ver durante algumas experiências que definem, geralmente de maneira aproximada, com o nível de

consciência, mesmo dissociada do nível do corpo limitado, como uma luz branca, mas não é de forma alguma
o branco.

Entretanto, as cores escurecem-se progressivamente e à medida das suas criações tecnológicas pesadas,
afastando-os ainda mais da Fonte.

Existe na superfície do planeta em que vocês vivem uma série de malhas ou de redes de Luz escura que
paralisa literalmente as suas possibilidades de acesso aos mundos mais unificados.

Entretanto, compreendam efetivamente que, mesmo se a intenção não era a de prejudicar, prejudica muito.
A partir do momento em que uma criação, uma coisa que vocês criam, participa de um bem estar que vocês

qualificam de material e de não espiritual, vocês escurecem as cores, vocês reduzem as formas e
vocês se afastam da Fonte.

Isso, obviamente, é expresso no nível coletivo.
Eis, com palavras simples da sua linguagem, o que pode ser dito sobre isso.

As cores tomam, elas também, de maneira espontânea, nas dimensões que elas percorrem, formas que lhes
são próprias.

Assim, quanto mais uma cor se aproximar da clareza e da luminosidade, mais ela se aproxima de uma
forma perfeita.

Quanto mais a Luz se estender e quanto mais esta Luz e esta cor forem, no entanto, sombrias, mais as formas
se tornam complexas e confinantes.

Aí está, eu espero, com essas palavras simples, tê-los feito tocados pela essência da realidade
dos números ligados às cores, ligados às formas.

***

Questão: como funciona a conversão das cores em formas?

Vocês vão compreender muito rapidamente.
O fóton, a luz branca que vocês chamam ao mesmo tempo de onda e de corpúsculo, propaga-se, de acordo

com a teoria ondulatória, segundo uma linha reta e em todas as direções do espaço.
Uma onda criada por suas tecnologias não se propaga segundo o princípio da linha reta, mas segundo o

princípio de oscilações muito mais amplas do que as que vocês conhecem com a Luz, provocando, se eu
tomar, por exemplo, as ondas que são utilizadas na sua tecnologia recentemente criada pelos seus telefones

ditos ‘celulares’, uma alteração da cor que vai para o escurecimento, mas também por uma alteração da
propagação em linha reta da Luz.

Assim como eu defini, a forma a mais próxima do pensamento do Pai é o que vocês denominariam, na sua



linguagem, um raio.
O raio sendo uma Luz perfeitamente delimitada em sua estrutura, em sua forma e em sua propagação.

A onda da luz é coerente.
A onda das suas tecnologias é absolutamente incoerente.

Ela altera, portanto, as formas de consciência que vocês são sem, no entanto, que vocês possam perceber o
efeito, porque vocês não as veem, exceto, obviamente, quando o efeito dessas ondas manifesta-se no nível

das suas estruturas mais densas, por alterações profundas.

***

Questão: podemos compensar esses efeitos pesados e escurecedores?

Isso já existe.
As formas simples, o que vocês chamam de ‘ondas de formas’ ou ‘ondas com efeitos de formas’, apoiam-se

nos desenhos geométricos ou em formas simples onde a constante em um plano é ou um triângulo ou
um círculo ou curvas.

Essas ondas, esses desenhos, a onda desses desenhos, pode perfeitamente vir contrabalançar o prejuízo
ocasionado por suas tecnologias.

Se vocês pudessem ver a ‘onda de forma’, não tal como ela se apresenta quando é desenhada, mas quanto à
realidade das suas cores, quanto à realidade das suas vibrações, isso absolutamente não iria lhes permitir

duvidarem da eficácia dela.
A ‘onda de formas’, ou a ‘onda com efeito de formas’, é certamente a energia mais potente, em um período de

tempo relativamente longo na sua dimensão, para aparecer, mas, entretanto, ela é instantânea nos mundos
multidimensionais.

Assim, o traçado de algumas formas é certamente o ato mágico mais luminoso que vocês podem criar.
Isso se junta aos alfabetos sagrados, mas também a algumas formas geométricas criadas em algumas

construções que vocês conhecem como vestígios históricos, na superfície do seu planeta, desde muito tempo.
A forma não foi criada pelos neófitos unicamente para gerar a forma, mas para gerar um ‘efeito de forma’ que,

devido à própria presença desta forma, modifica o que eu chamaria de curvatura do espaço / tempo e a
influência dos pensamentos negativos ou tecnológicos.

***

Questão: poderia dar um exemplo de relação entre um número, uma forma e uma cor?

Sim.
Sem entrar nos detalhes, vamos tomar dois exemplos que vocês conhecem mais ou menos bem no nível do

seu mundo manifestado.
Se eu tomar uma pirâmide, qualquer que seja, uma pirâmide reconstrói a Luz Unitária, devido a uma forma em

quatro lados com ângulos, entre esses lados, extremamente precisos.
Isso reconstrói, em uma oitava inferior, a Luz branca da Fonte.

A cor se aproxima, portanto, do que vocês chamariam de ‘cor da Fonte’.
Outro exemplo.

Eu lhes falei dos níveis dimensionais mais elevados que são os raios.
A melhor ilustração que se possa dar no seu mundo e na sua tecnologia é o laser.

O raio laser é uma Luz coerente, cuja propagação se faz, obviamente, em linha reta com certa potência.
A luz, quando ela é visível, aparece como monocromática, portanto, em um único comprimento de ondas.

Ela é, portanto, inteiramente coerente.
E ela se aproxima, portanto, da coerência da Fonte, enquanto que um organismo complexo, como um

organismo humano, apresenta-se aos nossos olhos como uma diversidade de cores, como uma luz difusa de
cores, se a pessoa for luminosa, ou como cores sombrias vibrando muito mais lentamente e cuja radiação é

limitada no espaço e no tempo.
Assim, do ponto de vista da minha dimensão, quando eu olho, ao meu modo, a sua vibração, a sua Essência,
eu não poderia definir formas, mas, efetivamente, comprimentos de ondas, de cores e de formas, que me

informam sem rodeios e sem ilusão possível sobre o que vocês são realmente.
Elas os desvendam totalmente.

Existe, no nível da nossa dimensão e do nosso mundo Arcangélico, certa forma de antropomorfismo.
Este antropomorfismo não é absolutamente do tipo humanoide, mas tampouco é de outro tipo.

Ele corresponde, eu diria, à forma ‘arquetípica’ da Luz em manifestação nos mundos da densidade, talvez
individualizada, entretanto, sem orifícios: um tronco, membros na parte superior e na parte inferior, além de
certo número de excrescências, empregando a sua terminologia, muito mal descritas por alguns dos seus



estilistas e artistas como asas.
Não se trata, propriamente falando, de asas, é claro, mas, entretanto, trata-se de apêndices de luz que

estabilizam nossas capacidades para transferência da nossa própria consciência e da nossa própria forma em
algumas dimensões.

O antropomorfismo, e a visão antropomórfica do homem, fazem-no perceber essas realidades às quais ele não
tem acesso por meio de algo que vai se prender ao que existe na sua densidade, por analogia, por sincronia e

por ressonância.
Entretanto, isso é apenas um pálido reflexo da realidade.

***

Questão: parece que há, apesar de tudo, uma real forma de antropomorfismo?

Que não é tão construída como a sua, que não vai até o desenho, por exemplo, dos dedos ou dos segmentos
de membros.

Trata-se, efetivamente, de preferência, de apêndices, no sentido que eu empreguei.
Toda criação dimensional, seja na sua dimensão, seja no meu multidimensional recentemente criado,

manifesta-se sempre por certa forma de coesão, cuja ilustração é o ‘arco elétrico’.
O arco elétrico, ou o relâmpago, se preferirem, o raio, vai desenvolver uma energia específica que irá se

expressar pelo aparecimento de uma ‘forma’ que terá sistematicamente uma cabeça, um tronco, apêndices
que vocês chamam de braços e apêndices que vocês chamam de pernas.

Isso é reprodutível ao infinito.
O relâmpago, o raio, o ‘princípio divino’ estendendo-se, a ‘Luz’ estendendo-se vai gerar, de maneira absoluta,

em todas as dimensões, essa onda de antropomorfismo.
Isso é uma constante.

Assim, pôde ser escrito em seus livros sagrados que Deus criou o homem à sua imagem, e essa é uma
verdade.

Entretanto, as multiplicações das suas densidades conduziram a criar algo de eminentemente complexo, uma
vez que esses ‘espaços de formas’ (se eu tomar o exemplo do apêndice chamado de braço, no próprio nível
da minha dimensão, isso existe, mas trata-se, na sua linguagem, do que eu denominaria uma vaga forma de
braço), são o grau de precipitação da sua materialidade, da sua densidade, que permitiu o aparecimento de
‘estruturas na estrutura’, classificadas em diferentes órgãos, em diferentes funções, enquanto que no nível

dimensional onde eu evoluo isso não existe.
Entretanto, a ‘forma’ revela certa analogia, o que explica que, nos universos ou nas dimensões onde este

antropomorfismo existe, vocês jamais verão duas cabeças, vocês jamais verão dois troncos, vocês jamais
verão três braços e vocês jamais verão três ou quatro pernas.

Isso é impossível.
Vocês o verificam mesmo nas diferentes formas de vida da sua dimensão onde, mesmo se o antropomorfismo

dos braços não servir para voar, então, naquele momento, o antropomorfismo dos membros
ditos superiores transformar-se-á no que vocês chamam de ‘asas’ para, por exemplo, os pássaros.

Há sempre esta noção de simetria com relação a um eixo central.
Isso assinala a criação Divina.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o jogo de mapas pelas formas e cores?

Eu já dei todos os esclarecimentos.
Há duas formas e sete cores.

Eu não posso dar outros esclarecimentos sobre algo tão simples.
Esse ‘simbolismo’ faz parte da decodificação que vocês podem exercer pelos seus sentidos e, em particular,

pela visão, que vão se imprimir, de maneira forte no nível do seu cérebro, através da forma ‘redonda’ ou
‘quadrada’ que ali está associada.

Não há outro desenvolvimento além desse.
Basta simplesmente fazer a experiência.

Não é um raciocínio mental, mas um funcionamento ligado à sincronia, em sua dimensão, com relação a outras
dimensões.

Portanto, desenvolver argumentos de natureza intelectual ou mental seria afastá-los da simplicidade da
realidade do que eu poderia denominar esse ‘jogo de mapas’.

Observem vocês a natureza do funcionamento humano: eu dou um elemento simples(duas forma e



unicamente duas formas, associadas a sete cores, ou seja, a catorze possibilidades) e, agora, vocês
tencionam multiplicar o significado através da sua ferramenta mental, ao invés de aceitar que esses

símbolos e essas cores lhes falam fora do seu mental.
A desgraça do ser humano está ligada a este ‘modo de funcionar’.

O simples fato, como eu disse ontem, de levar a sua visão na associação de uma cor entre as sete cores
visíveis mais simples, a uma forma, induz a um modo de ver que não está mais ligado ao seu mental, mas está

ligado diretamente à integração simbólica e à integração do modo de funcionamento que eu chamaria de
‘telepático’.

Então, por que querer complicar enquanto eu simplifico?
Eu os engajo simplesmente a construir essas formas e essas cores.
Vocês verão, efetivamente, por si mesmos, o que isso desencadeia.

Vocês devem se desacostumar das palavras, dos conceitos, para entrarem na realidade da construção da
Luz.

Sem voltar no assunto, vocês devem abandonar alguns modos de funcionamento para aceder à Essência.
Descrever com a ferramenta intelectual ou com a ferramenta das palavras uma forma simples... se vocês
tiverem diante dos olhos um círculo vermelho e passarem em seguida à visão de um quadrado vermelho,

vocês irão constatar muito facilmente que a ‘indução’ no nível da sua consciência é profundamente diferente.
A forma, as formas de que lhes falei, associadas às cores que vocês veem, são as portas de entrada reais e

as chaves, ao mesmo tempo, de acesso a um modo de funcionamento outro além daquele ligado ao seu
mental, à sua linguagem e ao seu modo de funcionamento, de uma maneira geral, habitual.

***

Questão: as escrituras das antigas civilizações, devido às formas e os sons, eram baseadas nesse
conceito?

Os alfabetos que vocês chamam de sagrados sendo em número limitado na superfície da sua Terra,
participam ativamente desse modo de funcionamento.

Havia, através de alguns alfabetos, a capacidade para fazer funcionar a consciência humana, e, portanto, o
cérebro humano, de uma maneira muito diferente daquela com a qual vocês funcionam hoje através das suas

línguas profanas e dos seus alfabetos profanos.

***

Questão: por que perdemos isso?

Devido mesmo à sua complexidade e à sua necessidade de complicar as coisas ao extremo.
Em sua linguagem popular isso se denomina ‘cortar os cabelos em quatro’ [expressão que significa ser

detalhista em excesso].
As línguas não sagradas, mas de natureza ideográfica, aproximam-se melhor da associação de uma forma com

um conceito, enquanto que suas letras não ideográficas não evocam qualquer conceito.

***

Questão: quais civilizações criaram esses alfabetos?

Não se pode falar de civilizações que criaram, uma vez que esses alfabetos existem de toda eternidade.
Eles não são privilégio do seu mundo.

Assim, entre as línguas sagradas e os alfabetos sagrados, estes representam a própria quintessência
dos sistemas solares, dos planetas, das estrelas e das galáxias.

Eles estão, portanto, inscritos na própria estrutura do cosmos, antes de servir de ‘formas de consciência’
específicas.

Eles não pertencem propriamente a esta humanidade terrestre encarnada, mas eles são, eu diria, os ‘legados
da Luz’ para o conjunto das suas manifestações em todas as dimensões.

Alguns ideogramas são formas que evocam conceitos.
A maior parte dos seus alfabetos sagrados participa do mesmo processo e tomam sua origem na própria

disposição do cosmos e não são uma criação ligada a uma civilização ou outra, uma vez que se referem ao
próprio ‘arquétipo da criação’ e não a um sentido prático ligado à sua dimensão, como os seus alfabetos

profanos.

***



Questão: o que você chama de Livro da Vida?
O ‘Livro de Vida’ é um registro, eu diria, em tempo real, sob forma simbólica, alegórica, de tudo o que se vive

nas múltiplas dimensões da criação.
Isso se faz sob forma não condensada, não resumida, mas o que se aproximaria mais, segundo os seus

conceitos, seria a noção de ‘registro holográfico’.
Esse livro da vida pode ser penetrado a fim de fazer reviver o que foi vivido.

O Livro da Vida existe para toda forma de consciência, para todo sistema de consciência de um mundo
coerente, ou seja, existe um Livro da Vida para cada consciência criada, existe um Livro da Vida para cada

associação de consciências, podendo ir de uma família, passando por um país ou também por um continente.
Nada, absolutamente nada do que se cria e se estende da criação desde o ponto de Luz central do

pensamento do Pai pode se perder ou desaparecer.
Isso é impossível.

Assim, reproduzir as múltiplas dimensões e a sua complexidade em duas dimensões é o meio mais fiável de
se assegurar de que nada possa se perder, de que nada possa ser apagado.
Trata-se, realmente, de uma linguagem não verbal, de uma ‘grafia universal’.

***

Questão: qual é a utilidade de uma vela que se acende antes de uma prática?

É simplesmente para lembrá-los que vocês são, vocês também, Luz.
Não se trata de um símbolo, mas, vendo esta Luz que se acende, esta chama, no caso, esta vela, é a imagem

que corresponde melhor ao que vocês são em Espírito: uma chama.
O simples fato de acender a vela corresponde ao despertar da sua chama e os remete ao que vocês são.

Depois, obviamente, vocês podem ritualizar o processo, mas o mais importante é ‘acender a chama’.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Obrigado.

************
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Mensagem da série que fala sobre O ABANDONO

Questão: qual é a diferença entre a assistência e a telepatia?

A assistência é diferente da telepatia.

Quando você fala de telepatia, você evoca necessariamente um emissor e um receptor, enquanto que a assistência
requer uma religação, mas com a Unidade, com a sua Presença consciente. 

A religação e a assistência são as duas palavras mais adequadas para definir e compreender o que você quer dizer.

A melhor religação e assistência não está, mesmo se for útil, na comunicação com outra entidade, mesmo com um
Anjo Guardião.

A melhor assistência e religação é o que vem das suas próprias profundezas como um acordo, como uma verdade
sentida profundamente e que proporciona ainda mais um estado de alinhamento, de certeza, independentemente de

qualquer noção de julgamento ou de percepção intelectual, mas que é realmente como uma evidência.

A religação é uma evidência.

Isso faz parte do aprendizado, da experiência.

***

Questão: sinto tensões no corpo, como me ajudar a me liberar delas?

 Permanecendo em uma noção bem geral, que não lhe é específica, as tensões do corpo são tensões que vêm,
obviamente, de outros lugares.

De outros lugares não é de outro lugar de você, mas de um plano muito mais sutil.

As tensões expressam um desvio com relação ao alinhamento.

Essas tensões tomam geralmente a sua origem em um outro lugar temporal que não se refere ao tempo que vocês
denominam «presente», o tempo do instante.

Entretanto, a natureza humana é assim feita, o tempo passado se imprime no seu tempo presente e muito
frequentemente no seu tempo futuro.

Isso vem de uma forma de incapacidade para se conectarem com o seu presente e com a sua Presença.

Se vocês se conectarem com o seu presente e com a sua Presença, a influência do seu passado não pode perturbar
o seu presente.

O que o mantém na ilusão da Presença desse tempo passado não é mais senão os ‘apegos’ criados por você
mesmo, por razões que lhes são próprias, mas que jamais são boas razões.

ANAEL – 13 de maio de 2009
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A capacidade para entrar no presente e na sua Presença é a chave do desaparecimento das suas tensões vindas da
sua história e da sua lenda pessoal.

Vocês estão, a maior parte de vocês, devido ao que vocês são e devido ao mundo no qual vocês evoluem, apegados
à sua lenda pessoal.

A lenda é apenas uma lenda.

Ela pertence a um tempo que não existe mais e que, no entanto, manifesta-se no seu presente.

O que significa, atualmente, que vocês não estão totalmente na sua presença, porque estando totalmente no seu
presente, a Presença se revela e não pode ocasionar tensão.

O problema é que algumas das suas ferramentas, que serviram para deslocá-los e para evoluir no mundo no qual
vocês vivem, tornam-se, no momento em que vocês se inclinam na sua espiritualidade e na sua Essência, obstáculos,

justamente, para a sua liberação.

O presente é Presença.

Presença a si mesmo e não Presença à sua lenda ou à sua história, tanto as felizes como as difíceis.

A adesão à sua história ou à sua lenda os afasta do seu presente e da sua Presença.

*** 

Questão: quais são as ferramentas que nos afastam da nossa presença?

 Não são ferramentas exteriores, são as suas ferramentas para arranjar-se nesse mundo, que vocês criaram para
avançar nesse mundo.

As ferramentas sendo concebidas não como exteriores a vocês, mas como interiores a vocês mesmos, ou seja, a
estrutura mental, a estrutura emocional, os funcionamentos da dualidade interior à sua própria Presença nesta

realidade, não ferramentas exteriores.

O que vocês chamam de problema, o que vocês chamam de doença, o que vocês chamam de tensão, são, em última
análise, o resultado dos seus próprios apegos aos seus apegos.

Se, por um milagre, por uma experiência, vocês conseguissem viver o ‘não apego’, toda tensão, portanto, toda
doença, iria desaparecer instantaneamente.

A doença é apenas o resultado do jogo da dualidade na sua própria dualidade.

A doença pode ser de diferentes causas, mas jamais se viu, vocês jamais viram uma doença que pudesse estar
ligada, de maneira direta, ao presente.

Uma doença está sempre inscrita na trama da sua lenda pessoal, em um determinado momento que não é o
presente.

Mesmo o que vocês chamam de acidente, de acaso, é, de fato, apenas o fruto e um resultado da sua própria história.

Mas vocês não são a sua história, vocês não são as suas experiências, vocês são bem mais do que isso.

A limitação da encarnação os faz aderir a uma crença.

Alguns chamam isso de ‘matriz’, na qual vocês evoluem, à qual vocês decidem aderir.

Nesta matriz, vocês são obrigatoriamente o resultado do instante passado e não o resultado do instante presente.

A dificuldade vem do fato de que, quando, tendo aderido a esta matriz, foi ocultado o fato de não pertencerem a esta
matriz.

A matriz tornou-se, de algum modo, tão tangível, tão real na sua consciência (e eu lhes garanto que ela não existe, a
partir de certo ponto de vista) que os fez construir e elaborar estratégias cada vez mais complexas, cada vez mais

pesadas, correspondendo aos pesos.

Vocês confundiram o peso e o caminho.

O peso, a densidade, a materialidade mantém um princípio geral constante, na sua dimensão, que vocês chamaram
de ação / reação.

A ação em um sentido provoca, sistematicamente, uma reação, seja no mesmo sentido ou em um outro sentido.

Enquanto vocês funcionarem segundo esse princípio, vocês permanecem parte integrante da matriz.



Não basta não mais ali aderir para escapar, é claro, senão seria extremamente simples de sair.

Assim, a doença faz apenas ilustrar, no seu organismo criado, a realidade desta ação / reação.

A saída da matriz, a saída das suas doenças, a saída das suas tensões apenas pode se realizar aceitando que a
ação / reação não é nem desejável, nem passível de imposição, nem mesmo uma realidade.

É bem mais do que uma mudança de visão, de ponto de vista, mas, efetivamente, uma revolução da
consciência significando que, para sair disso, vocês devem se colocar, de plena vontade, em plena consciência, sob

a influência de outra lei e de outro mecanismo de funcionamento.

Entretanto, o aprendizado e a repetição das experiências e das suas histórias pessoais conduziram a sua própria
consciência a se isolar, cada vez mais, na densidade que vocês vivem, fazendo-os aderir total e inabalavelmente a

esta ilusão.

***

Questão: nesse caso, qual é o futuro da terapia em geral?

 Tudo depende do futuro que você escolheu a título pessoal.

A terapia, o ato de tratar, implica necessariamente na crença na doença.

Sair da doença é, portanto, sair da ação / reação para entrar sob a influência de outro mecanismo de funcionamento,
escapando da armadilha da matriz.

Assim, não se pode definir uma evolução comum da noção de terapia que é em função, em última análise, apenas da
sua própria escolha.

A terapia irá persistir enquanto persistir a ação / reação.

Ela é parte integrante do seu modo de funcionamento sob a influência da referida matriz.

A terapia é, portanto, ela também, um ato de oposição.

A terapia vai, então, se opor à doença.

Qualquer que seja o seu mecanismo de ação, ela vislumbra apagar ou transcender, não importa, uma noção de
tensão, de sofrimento ou de doença, pelo aporte de algo vindo contrabalançar uma ação.

Trata-se, portanto, sempre de uma ação / reação e, portanto, de um princípio geral causando e mantendo a
dualidade.

Eu não quero dizer, no entanto, que é preciso se deixar morrer, obviamente, mas, entretanto, convém integrar que a
terapia participa da manutenção da matriz, qualquer que seja a terapia pretendida, tanto a que pertence e obedece às

leis da densidade, como a terapia pertencente aos domínios muito mais sutis.

O resultado é sempre manter uma reação com relação a uma ação.

A doença podendo ser descrita como uma ação, a terapia como uma reação pela ação de manifestar uma doença,
qualquer que seja, ou uma tensão, mesmo nos casos de doenças que seriam causadas por um fator exterior a vocês.

A doença provoca uma reação.

Geralmente, o ser humano concebe a doença como um fator de superação ou de transcendência.

Eu evoquei anteriormente a noção de incentivo.

Convém, efetivamente, compreender que enquanto o incentivo for necessário para fazê-los avançar, ele vai existir.

Mas, entretanto, a doença continuará permanentemente sob a influência da ação / reação.

***

Questão: mesmo se esta terapia for uma irradiação de Amor?

 Naquele momento, não é mais uma terapia.

O ‘estado de ser’ induz a uma mudança de paradigma.



O ‘estado de ser’ induz a uma mudança de paradigma.

Essa mudança de paradigma pode ter um efeito que vocês qualificariam facilmente de terapêutico.

Entretanto, não se trata aí de uma reação, trata-se de uma transcendência que vai ao sentido da saída da ação /
reação.

Não há, de modo algum, o mesmo efeito da aplicação do amor no desaparecimento de uma doença.

O Amor implicando em um desaparecimento fora do espaço-tempo habitual (ou seja, instantaneidade e não
linearidade) de uma doença, vocês chamam isso de milagre.

O Amor transcende a sua história pessoal.

A Graça, naquele momento, torna possível a cura.

Mas o objetivo do Amor que se manifesta, neste instante desta Graça, não é a cura.

A cura ocorre porque ela não tem mais a sua razão de ser.

A doença não tem mais a sua razão de ser.

O que é outra coisa do que considerar o Amor como um ato de terapia.

Falar ou considerar o Amor ou a Ajuda ou o Serviço como um ato de terapia é também uma forma de ação / reação.

Aliás, vocês devem diferenciar de maneira formal, denominemos isso um terapeuta que iria intervir por amor, por
compaixão, pelo sentido do dever ou pelo sentido do serviço sobre outro ser humano, mesmo pelas vias e caminhos

que eu qualificaria de espirituais, como a oração, por exemplo.

Ou, obviamente, não acontece nada, o que é perfeitamente possível, ou há uma aplicação de uma forma de cura que
segue uma escala de tempo, neste caso, não se trata de um milagre, mas, mais uma vez, de uma ação / reação.

Somente a transcendência da cura na instantaneidade, que vocês chamam de milagre, torna-se naquele momento,
realmente, um ato de Amor.

***

Questão: o que pode nos ajudar a avançar para o abandono sem fazer intervir o mental?

 Avançar para o abandono assinala, no simples enunciado desta frase, que a abordagem do abandono é mental.

O abandono absolutamente não é, vocês compreenderam isso, ao menos eu espero, um ato mental.

O abandono não pode ser uma estratégia que se elabora e se constrói.

O abandono junta-se ao que eu chamei de ‘limiar de confiança’ e de ‘limiar de consciência’.

O abandono participa da sua própria saída da matriz e, portanto, da saída da sua história, da sua lenda pessoal
através da ação / reação, e do acesso ao que eu chamaria de ação ou de estado de Graça.

Não há caminho conduzindo ao abandono porque, enquanto vocês imaginarem um caminho, vocês colocam uma
distância mais ou menos longa, mais ou menos dura a percorrer, para chegar ao abandono.

O abandono obedece à ‘noção de limiar’.

O abandono é uma saída, como eu dizia, da sua história pessoal e, portanto, uma saída da influência do seu próprio
passado sobre o seu presente.

O abandono corresponde a entrar na Presença.

Esta Presença vocês podem nomear o Eu Sou, vocês podem nomear: radiância, religação, assistência.

O abandono não pode se construir.

Não é um caminho, não é algo que se constrói, não é algo que se negocia, é algo que se aceita.

Trata-se de passar da ação / reação, portanto, do estado de tensão, para o ‘estado de abandono’ que é um
relaxamento.

Um relaxamento não quer dizer negligência.

Um relaxamento quer dizer simplesmente passar da ação / reação (e, portanto, da própria tensão implicada pela
existência da ação / reação) para a ação da Graça, ou seja, pela aceitação de um limiar vibratório de passagem, pela



consciência, de um nível a outro.

Conceber o abandono através da sua compreensão intelectual os afasta, com isso, do abandono.

A palavra mais exata, ou a expressão mais exata referente à realização deste estado de abandono consiste em falar
de ‘limiar de consciência’.

Existe, de fato, um instante, este instante está desatrelado do passado e do futuro.

Ele corresponde a um instante em que vocês passam do que eu chamaria de um presente insípido para um presente
grandioso ou, se preferirem, para a parada do tempo, tal como foi definido por vários místicos, no momento da sua

transcendência do tempo e do acesso à Divindade.

Assim, esse ‘limiar de consciência’ pode, quanto a ele, ser alcançado, ser aproximado, não tanto através de um
caminho, não tanto através de uma atitude, não tanto através de um mecanismo, mas, efetivamente, de preferência,

como uma saída do tempo ocorrendo em um momento chamado de iluminação ou de transfiguração.

Aliás, e geralmente, este instante privilegiado entre todos, manifesta-se e é manifestado por muitas almas em
peregrinação nesse mundo, nos momentos mais inesperados.

Esses momentos mais inesperados são geralmente momentos extremamente simples.

Trata-se de momentos em que a simplicidade de ser prevalece sobre a complexidade da sua vida e da sua lenda.

Esse momento, observável entre todos por quem o vive, porque ele define um antes e um depois, é a nada mais
semelhante no sentido em que esse momento é identificado como uma saída do eixo linear do tempo.

Enquanto vocês o procurarem, eu poderia dizer sem fazer jogo de palavras, ele se afasta de vocês, porque o
abandono não é uma busca.

Alcançar um ‘limiar de consciência’ necessita de certo estado.

A palavra a mais adaptada a este estado é o estado de espontaneidade.

Este estado de espontaneidade corresponde a uma ação desengajada de qualquer implicação e de qualquer
incidência senão na própria vivência deste instante.

Não pode, portanto, ser criado pelo mental.

Não pode, portanto, ser decidido pela intenção que é, ela também, uma tensão, mas ele apenas pode ser vivido
através da espontaneidade que é a característica da saída da ação / reação a fim de entrar no estado de Graça.

O estado de Graça corresponde a um estado unitário onde a dualidade, obviamente, desaparece totalmente.

É um estado, reparável, que imprime uma marca no seu histórico e na sua história, que vai permitir, então, não pela
reminiscência, mas pela instalação desse momento na duração, existir permanentemente e se livrarem,

progressivamente e à medida da sua própria duração, da matriz e da ação / reação, ao mesmo tempo mantendo a sua
vida dual.

Entretanto, a sua lenda pessoal, a sua história pessoal é profundamente modificada naquele momento.

Isso é realizado por algumas experiências místicas, mas, de maneira igualmente lógica, pela experiência chamada de
‘experiência de morte eminente’, acompanhada dos mesmos fenômenos de abandono, uma vez que, naquele
momento, há estado de morte iminente e, portanto, abandono da sua história pessoal e da sua lenda pessoal.

***

Questão: como preparar o melhor possível a vinda de uma alma que deve se encarnar?

 É um objetivo nobre querer acolher uma alma que deseja vir em sua manifestação.

Esse é um papel atribuído para quem vocês chamam de entidades maternais genitoras.

A vinda de uma alma se faz em momentos, como vocês sabem, privilegiados.

Esses momentos são em função de algumas vibrações e de algumas ressonâncias, independentes da mãe, da
genitora e mesmo do pai, mas em função da própria lenda pessoal da alma que deve obedecer alguns mecanismos

específicos, tanto ligados ao relógio astronômico como a configurações específicas.

Assim, vocês não têm qualquer poder para decidir esse momento.

O momento em que isso ocorrerá é o momento escolhido pela alma e não por aquele que chama ou que deseja
acolher a alma.



Não há, portanto, preparação específica para isso.

A potência do seu acolhimento, a potência do seu apelo, mesmo se ele puder lhes parecer determinante, não é a
condição primordial para que esta alma se encarne, tal como vocês pensam.

Mas apenas as considerações do relógio do tempo, do relógio das assinaturas planetárias astronômicas é que
decidem, a fim de permitir e fornecer à alma na descida na sua densidade fazer aderir o seu projeto e o seu plano de

vida futuros com a realidade vibratória das configurações astronômicas.

Em resumo, a encarnação de uma alma não depende nem do pai nem da mãe, mas, efetivamente, da própria alma,
ainda que uma série de ressonâncias, que vocês chamam de kármicas, sejam necessárias para que uma alma venha

se encarnar na sua densidade.

Porque, se esta alma não tivesse qualquer relação kármica, portanto, nenhuma ‘ação / reação’ com vocês, ela não
teria qualquer razão para se encarnar entre vocês.

O que desencadeia a escolha da encarnação é, portanto, efetivamente, uma dependência à lei de ação / reação e
nada mais.

***

Questão: os pais podem, apesar de tudo, facilitar sua descida?

 Eu retificaria descida por queda.

A queda de uma alma (porque é efetivamente de uma queda que se trata) não é um ato feliz, mas, sim, um ato infeliz
para esta alma, ainda ela o desejando de todo o seu coração.

Ela vem para um meio pelo Amor e para o Amor, a fim de eliminar certa forma de ação / reação.

Assim, mesmo se do seu ponto de vista (que engaja, aliás, apenas o seu ponto de vista), a descida do que vocês
chamam de uma alma (a queda de uma alma em um corpo, na sua densidade) for certamente um meio para esta alma

evoluir e de algum modo tentar limitar a ação / reação, há, portanto, realmente, uma noção kármica no sentido ao
mesmo tempo mais nobre e mais doloroso na vinda de almas sobre a Terra.

Vocês não têm qualquer meio de privilegiar a descida de tal alma ou tal outra alma.

Ela, ainda uma vez, faz as suas escolhas apenas em função das circunstâncias astronômicas que vão lhe permitir
ajustar da melhor maneira possível o seu projeto de vida e a sua lenda pessoal com o seu próprio karma, com vocês.

Em outros termos, apenas existe nascimento kármico, exceto, obviamente, para grandes seres, mas que, geralmente,
não escolhem este caminho da queda na encarnação, mas outros procedimentos, a fim de se manifestarem na sua

densidade.

Obviamente, o seu ponto de vista, eu concebo perfeitamente que não seja de forma alguma o mesmo porque, para
vocês, acolher uma alma é um ato de Amor.

Eu diria que é, antes de tudo, um ato kármico e um ato kármico, mesmo pelo Amor, não é um ato de Amor.

Trata-se, sistematicamente, de um karma com os pais.

Se não houver karma não há nascimento.

O que explica, de maneira evidente, que a maior parte dos seres realizados, os grandes guias espirituais deste
planeta, jamais tiveram filhos, exceto o maior deles, mas por razões que nada têm a ver com qualquer karma.

***

Questão: quem e por quê?

  Cristo.

A razão foi ancorar, na sua densidade, o princípio que ele mesmo ancorou sobre a Terra.

Se não tivesse havido essa ancoragem, por uma filiação hereditária direta, o seu mundo, tal como vocês o vivem,
teria desaparecido desde muito tempo.

É bem mais do que vocês creem.



Era importante quando das condições históricas da vinda deste ser.

Agora, obviamente, os tempos não são mais os mesmos e, portanto, isso não tem mais a importância que tinha
naquele momento.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Obrigado. 

************
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Mensagem da série que fala sobre O ABANDONO
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PRIMEIRA PARTE

Eu estou entusiasmado por poder me exprimir entre vocês através de palavras.
A consciência Arcangélica acompanha esta criação desde o que eu diria ser a noite dos tempos.

O nosso Conclave referente a este sistema solar, a este planeta e à humanidade atualmente encarnada é
constituído de sete vibrações.

Essas sete vibrações representam sete densidades que permitem o arranjo e o desenvolvimento de cada
forma de vida na sua densidade.

Cada um de nós (além do papel pontual como guardião de algumas almas em encarnação) tem um papel,
sobretudo, de zelar pelo respeito de uma série de regras que permitem o equilíbrio dos mundos mesmo no

desequilíbrio.
O primeiro dos Arcanjos a intervir é Metatron.

Metatron é o Príncipe dos Arcanjos.
Ele é quem ordena e agencia as criações sob o impulso da Luz Central.

Ele é, portanto, chamado também de grande planejador.
Vêm, em seguida, os 4 Arcanjos dos quais a maior parte de vocês ouviu falar.

Trata-se, primeiro, de Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes, assim como ele próprio se
apresenta.

Miguel zela para que a Luz triunfe sistematicamente sobre a Sombra, de maneira habitual, mas também
excepcional.

Isso ele próprio irá desenvolver.
Em seguida, vêm os Arcanjos Rafael, Gabriel.

Rafael foi chamado de Arcanjo da cura.
É ele quem zela pela reparação das formas danificadas e das consciências danificadas, a fim de recolocá-las

na harmonia e no sentido da Divindade.
Gabriel foi quem anunciou as boas novas.

Ele é o intercessor.
Ele é também quem comunica a vontade do Pai, em suas formas, em suas densidades, em suas consciências.

Vem, em seguida, o Arcanjo Uriel.
Quando da precipitação do Divino na forma, foi necessário providenciar a densidade e a manifestação,

sobretudo nesta dimensão dissociada, de uma forma Arcangélica e de uma consciência Arcangélica apta a
permitir o que eu chamaria de retorno à Unidade.

O Arcanjo Uriel irá desenvolver isso ao modo dele.
Vem, em seguida, um Arcanjo muito específico que é Jofiel.

Jofiel chama-se a si mesmo de Arcanjo da Luz dourada e do conhecimento.
É ele quem permite a revelação da Luz, a conscientização da Luz em sua densidade e em sua forma e em sua

consciência.
Em seguida, eu mesmo intervenho.

Eu intervenho de maneira muito mais geral, como princípio de atração.

ANAEL – 17 de maio de 2009
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O princípio de atração é a manifestação mais indispensável para o seu retorno à Unidade.
O princípio de atração percebe todos os seus desejos, todas as suas emoções e, em última análise, em certo

'limiar de consciência', o desejo final que é aquele da fusão com a sua Divindade.

***

Cada um dos Arcanjos se manifesta sob diferentes formas.
Nós somos 7, como há 7 dias em sua semana, como há 7 cores em seu arco-íris.

Em outras dimensões há 12 Arcanjos.
O número jamais é limitado, mas, em todo caso, específico do seu modo de evolução, em cada dimensão.

O princípio de atração que eu revelo permite, portanto, estar religado à força de coesão do universo que vocês
denominam Amor.

Eu estou, portanto (e cada um dos Arcanjos do nosso Conclave) religado a uma esfera de emanação que
vocês chamam de planeta, em astronomia e em astrologia.

Cada um dos planetas é regido, então, ao mesmo tempo, por uma energia Arcangélica da qual somos
específicos.

Assim, o Arcanjo Metatron, príncipe dos Arcanjos, está ligado a Cronos, mestre do tempo, ao planeta que
vocês denominam Saturno.

Os planetas, tais como vocês os veem na sua densidade, são ilustrados por uma forma redonda.
Eu me exprimi na semana passada sobre a noção de redondo e de quadrado.

Eu lhes exprimi que o redondo era ligado à Divindade e que o quadrado era ligado à forma e ao afastamento da
Divindade.

Assim, o quadrado e o redondo representam os arquétipos fundamentais do yin e do yang, além do yin e
do yang tais como algumas tradições elaboraram isso.

Em cada esfera planetária encontra-se certo número de consciências.
Eu não falo das consciências individuais que podem habitar a Intraterra, entretanto, existem, no nível das

esferas planetárias, duas esferas essenciais de influência.
A primeira esfera essencial de influência está ligada, portanto, à presença, pela radiação e consciência, de um

Arcanjo específico.
Uma segunda presença está ligada à presença, nesse planeta, de uma entidade que eu denominaria,

procedente da humanidade terrestre e que atingiu determinado limiar de desenvolvimento.
Esses seres que habitam a consciência planetária são seres em via de realização total da fusão dos quatro

elementos, sobre o que eu voltarei a falar.

Assim, no que se refere, por exemplo, à esfera planetária Saturno, ela está então sob a influência da direção do
Arcanjo Metatron e de uma consciência individual realizada e completamente ascensionada, no sentido que

vocês entendem, e que habita, portanto, este planeta.

***

Cada Arcanjo tem, portanto, sob sua dependência, uma série de manifestações.
Nós somos obrigados a tomar o que eu chamaria de certa forma de densidade, de corporeidade, nas

emanações planetárias.
Essas emanações planetárias nos permitem trabalhar tanto no que vocês chamam de astrologia, sobre cada

consciência, mas também, obviamente, sobre a Terra.

Hoje, a Terra deve viver um fenômeno específico que, na sua linguagem, vocês chamam de Ascensão.
A Terra deve passar de uma manifestação de vida exteriorizada para uma manifestação de vida interiorizada.

Há, portanto, ainda uma vez, um fenômeno de Reversão.
O que vocês devem compreender é que a passagem de uma dimensão para outra e, isso, até a escala

dimensional mais elevada, acompanha-se sempre de uma reversão.
Essa reversão corresponde realmente a uma volta em si mesmo.

A volta em si mesmo corresponde, eu diria, a uma reversão do sentido de valores.
Essa reversão do sentido de valores se faz do material para o espiritual na sua dimensão dissociada.

Entretanto, em outras dimensões que, por essência, são unificadas, isso vai se expressar sistematicamente,
também, por uma reversão, não mais do material ao espiritual, mas do espiritual para outra oitava espiritual,

onde as leis de funcionamento não são mais, de modo algum, as mesmas e, entretanto, participam da
construção da Luz.

***

Hoje, nesta época específica que vocês vivem, vários seres humanos são capazes de conceber e de
conscientizar a nossa irradiação, ainda que apenas a nossa presença, como eu o faço hoje, através desse

canal.
É preciso efetivamente compreender que isso faz parte da ordem das coisas.

O que anteriormente, em outros tempos e em outros lugares, pareceria inacessível, lhes é tornado hoje
progressivamente acessível.

Entretanto, a acessibilidade da sua consciência às nossas consciências se faz de acordo com diferentes
abordagens.



Até agora, e nos mundos anteriores ao que vocês vivem desde vinte anos, esta abordagem apenas se podia
fazer pela nossa própria vontade para nós, consciências Arcangélicas e absolutamente não segundo a sua

consciência para vocês.
Existiam alguns meios de nos contatar, mas, entretanto, nós respondíamos apenas sob certa forma, exceto

para os grandes seres que receberam, pessoal e individualmente, a revelação da presença Arcangélica.
Os melhores exemplos são, obviamente, a nossa Mãe, de todos, e mesmo nossa, que nós chamamos

e que vocês chamam de Maria.
Entretanto, vocês devem efetivamente compreender que as descrições antropomorfizadas que vocês fazem

de nós são apenas o pálido reflexo da realidade.
Entretanto, no nível da sua consciência dissociada, é importante compreender que a nossa manifestação passa

pelo filtro da sua consciência sob uma forma humana.
Entretanto, nós nada temos de humano e, entretanto, nós podemos nos apresentar a vocês sob forma humana,

ainda que apenas para lhes permitir nos apreender.
Mas é-lhes solicitado, como eu o solicitei ao canal no qual estou, para não se fixarem em uma forma.

O importante não é a forma do nosso rosto, os cabelos que nós apresentamos, entretanto, vocês podem
vislumbrar, através das vestes, das vestes que nós portamos, a própria qualidade da nossa Essência e da

nossa vibração.
Assim, o Arcanjo Miguel é coberto, sistematicamente, por um manto de luz azul.

Do mesmo modo, eu sou coberto por um manto azul céu, como a Virgem, porque eu ilustro, como entidade
Arcangélica, o princípio da atração, o princípio do Amor.

Eis o que é preciso reter.
Eu me incluo, assim como os outros Arcanjos e a Virgem Maria, a fim de lhes dizer que o Conclave Arcangélico

está reunido, agora, desde o início do seu ano e dirige, de maneira extremamente precisa, a evolução da
consciência individual humana e a evolução da consciência coletiva.

Vocês não devem ter qualquer medo.
O objetivo da nossa consciência que se aproxima de vocês é o de lhes permitir aceder à unificação do que

estava dissociado em vocês.
Esse caminho, esse trabalho, esta elevação, é uma prévia do fenômeno de ascensão ou de translação

dimensional.
Vocês irão se conscientizar cada vez mais da nossa presença, das nossas radiações.

Assim, muitos seres humanos sobre este planeta tomam consciência da efusão do ultravioleta do Arcanjo
Miguel.

Entretanto, estas são apenas as primícias do que acontecerá realmente no final do seu verão (inverno, no
hemisfério sul), no próprio dia da festa do Arcanjo Miguel.

Se vocês tiverem questões com relação ao que acabo de enunciar, ao que acabo de lhes descrever, eu
gostaria de tentar responder.

Eu lhes agradeço pela sua atenção.

***

Questão: poderia nos falar do Arcanjo Sandalfon?

Sandalfon é a imagem espelhada de Metatron.
Do mesmo modo que a Divindade se exterioriza na forma, cada Arcanjo (em particular Metatron, que é o

Príncipe dos Arcanjos) possui uma imagem que eu qualificaria espelhada, que é o Príncipe desse mundo, que
vocês chamaram de Sandalfon.

Entretanto, a consciência de Sandalfon é a consciência de Metatron, mas voltada na manifestação de vocês.
Portanto, não lhes cabe inclinarem-se nessas formas que são apenas densificações pontuais da energia

Arcangélica e da consciência Arcangélica.
Metatron é a consciência unitária de Sandalfon.

***

Questão: qual é a diferença entre um Anjo e um Arcanjo?

O Anjo evolui em um nível vibratório específico.
O papel do Arcanjo e dos Arcanjos, quem quer que sejamos, é, sobretudo, zelar pelo respeito da lei.

A lei não é uma coação.
A lei permite, justamente, o desenvolvimento da vida nos éteres multidimensionais do modo mais autêntico e,

entretanto, religado à Fonte.
Nós zelamos nisso porque essa é a nossa função.

Os Anjos não têm esta função.
Os Anjos estão já em uma forma de dimensão muito mais pesada com relação à nossa.
Entretanto, nós nos comunicamos com eles muito mais facilmente do que com vocês.

***

Questão: e qual é o lugar dos Elohim?

Os Elohim, assim como vocês os nomeiam, são os deuses criadores.
Ver com isso a personificação de um Deus seria um erro.



Os Elohim são entidades, chamados de 'seres de cristal', que vieram acompanhar a criação desta dimensão
dissociada na ordem de Melquisedeque, há mais de 50.000 anos.

Os Elohim precipitaram o aparecimento desta dimensão dissociada.
O princípio dos Elohim é o princípio de um sacrifício que vocês não podem conceber.

De fato, um Elohim que acompanha a criação, assim como um Arcanjo, faz, ele, o sacrifício da encarnação na
sua dimensão.

Ele perde, portanto, a sua irradiação de cristal, a fim de acompanhar o melhor possível a criação do mundo até
a sua dissolução.

Entretanto, a regra do jogo quer que os Elohim se esqueçam, eles também, da sua Divindade na encarnação.
Alguns deles, aliás, esqueceram o sentido da sua missão.

Isso faz parte do jogo.
Os Elohim são os Príncipes, emanados diretamente da Divindade, tendo, em inúmeras vezes, percorrido o

conjunto das dimensões.
Tendo tido a experiência do conjunto das dimensões, torna-se então, para eles, mais fácil precipitar a

encarnação.
Esse é o papel deles.

Eles intervieram na sua densidade quando da criação desta dimensão dissociada, em uma data extremamente
precisa, quando da criação de Atlântida.

Eles foram obrigados.
Eles eram em número de doze.

Há, aliás, a analogia com relação ao que vocês chamam de doze crânios de cristal.
Os Elohim precipitados na forma abandonaram a forma cristalina deles a partir do momento em que tomaram

um corpo de carne e a consciência total deles está impressa nos crânios de cristal.
Existe, aliás, uma tonalidade, um som e uma frequência específica dos Elohim.

***

Questão: o número está ligado à forma?

Toda forma é ligada a um número.
A partir da 24ª dimensão, além mesmo da nossa dimensão Arcangélica, evoluem formas de consciência que

nada mais têm a ver com a forma redonda e a quadrada.
Trata-se da civilização dos triângulos.

A civilização dos triângulos está mais próxima do Arcanjo Metatron.
Metatron sendo a roda nas rodas, ligado ao próprio princípio da vida que encarna e que desencarna.

O número está, portanto, diretamente com a forma e a vibração da forma.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

____________________________________________________________

SEGUNDA PARTE

Questão: por que vejo tantas entidades de todo tipo?

Há vários canais de comunicação no ser humano.
O primeiro canal é um canal de comunicação com sua própria alma e com seu próprio Espírito, que necessita,

portanto, uma série de reajustes que ocorrem progressivamente e à medida do tempo.
Mas há outros canais de comunicação.

Esses canais de comunicação podem ser assistidos e é o caso, para a maior parte daqueles que vocês
chamam sobre a Terra de «canais».

Existem canais que têm a faculdade ou a capacidade para abrir todas as faixas de frequência.
Entretanto, é preciso efetivamente compreender que abrir todas as faixas de frequência não é nem necessário,

nem desejável.
A menos que estejam suficientemente estruturados e armados para dirigir, encaixar ou metabolizar tudo isso.
Portanto, há um aprendizado, uma educação a realizar para controlar as bandas de frequência as mais úteis.

Isso necessita, portanto, no seu caso, obviamente, não de uma maneira geral, voltar a fechar algumas bandas
de frequência, a fim de apenas deixar passar o que trata não de dados históricos, não de desencarnados

pertencentes ao passado, na banda memorial (o registro e as consciências estão em uma banda memorial
linear ou não linear), mas de um ensinamento.

Uma frequência captada em uma banda memorial pertencente ao passado não tem razão de estar no presente,
sobretudo nos tempos que vocês vivem.

Qualquer que seja a justeza das informações, essas consciências pertencem ao passado.
Somente devem ser privilegiadas as faixas de frequência correspondentes ao que vocês chamam, na sua

época, de banda memorial do 'presente', que necessita recorrer a entidades geralmente atemporais, portanto,
que jamais participaram da encarnação ou superaram os limites da encarnação, para alguns Mestres que se

exprimem por intermédio desse canal, como, por exemplo: Ram.
No que se refere aos desencarnados ou às consciências passadas (Hiperboreais, Lemurianas, Atlantidianas),
elas devem ser, não eliminadas, mas discriminadas de maneira a não perturbar a pureza do canal que, ela, é

obtida apenas com relação à banda memorial do instante presente.



As bandas memoriais do futuro são, elas, muito difíceis de integrar e correm o risco, literalmente, de fazer
explodir o seu canal e fazê-los sair da realidade dimensional.

Nós temos necessidade de vocês nesta realidade dimensional.
Não esqueçam que vocês são chamados, cada um segundo as suas formas, a serem pontes, ainda que

canais, ativando em vocês alguns canais específicos, o que foi relatado para o canal no qual estou há muito
tempo e que foi chamado de canal do éter.

Esse canal do éter se constitui graças a partículas específicas de Luz, denominadas agni deva ou partículas
adamantinas, em relação com a energia do ultravioleta que, hoje, se manifesta sobre a Terra.

Esta energia é destinada a constituir o seu próprio canal do éter.
Mas é preciso, a todo custo, na sua consciência e no seu desenvolvimento e no desabrochar espiritual, que

vocês aceitem, realmente, apenas os canais que se exprimam no 'instante' e não os canais do passado.
Ainda que o seu destino tenha sido, a um dado momento, acompanhar, pelo mecanismo chamado de

passagem, as almas para a Luz, esse não é mais o seu papel agora.
O papel é o de captar a Luz pura.

Ora, esta pode se manifestar apenas se vocês aceitarem unicamente, no canal ou ponte que vocês constituem,
a Verdade eterna do instante presente que escapa à dimensão linear do tempo.

Não pode ser de outro modo.

***

Questão: como controlar o que você chama de discriminação?

A discriminação é um estado de ser específico, interior a você.
Não pode ser uma decisão mental de aceitar ou recusar.

Apenas através do seu alinhamento com a sua Essência, com o seu coração e com o que vocês são no mais
íntimo de vocês, desembaraçados das impurezas ou das camadas superficiais que vocês chamam de ego, é

que vocês poderão discriminar.
Em resumo, a discriminação não pode ser um ato de consciência mental, mas é a própria consciência que

cria a discriminação.
É nesse sentido que convém se alinharem no nível do coração.

A ativação, a pressão da radiação do ultravioleta combinada com o Espírito Santo, que chega dentro de muito
pouco tempo, eu os lembro, irá permitir, àqueles que o desejarem, alinharem-se definitivamente e de maneira

estável no coração, independentemente dos seus outros centros de energia, que lhes foram úteis até o
presente.

Não basta constituir o canal do éter, é preciso que a consciência decida se colocar no nível do coração.

***

Questão: como se proteger o melhor possível das entidades?

A resposta foi dada no que eu acabo de dizer.
Não há proteção a encarar no que diz respeito às entidades.

Enquanto vocês encararem uma proteção com relação ao que quer que seja vocês irão manter a dualidade,
vocês irão manter a divisão, vocês irão manter a separação.

Como disse Miguel, não é questão de lutar, é questão de irradiar e de transcender a sua própria Luz.
O resto se faz, agora e doravante, automaticamente, o que não era ainda o caso há algum tempo do seu tempo

terrestre.
Vou recolocar isso na ótica histórica da sua evolução.

Há mais de 50.000 anos, esta dimensão foi criada, iniciada.
Nas primeiras etapas da criação desta dimensão, vocês puderam exteriorizar todos os mecanismos oriundos

da sua Divindade, através da beleza, através do estetismo.
Entretanto, a criação, no exterior, das suas qualidades interiores, induziu a um distanciamento com relação ao

objeto observado.
Esse é o mesmo princípio que o Pai se observando si mesmo através da sua criação.

Esse é um princípio absoluto de todas as criações, em todos os universos.
Naquele momento, a dualidade, a tomada de distância e de separação com relação à sua Divindade, permitiu

defini-los como indivíduos, como consciência isolada das outras consciências.
E, portanto, foi necessário, a partir do momento em que o território separado dos outros territórios foi criado em

suas consciências, classificar, analisar, dicotomizar, vocês também, e, portanto, classificar segundo os
princípios da dualidade o que era bom e o que era mau.

Hoje, vocês integram uma etapa que está amplamente acima disso.
Basta-lhes pensar na Sombra para que a Sombra esteja presente.

Basta-lhes crer na Sombra para que a Sombra esteja presente.
Basta-lhes crer nas entidades para que as entidades estejam presentes.

Elas estão necessariamente aí, mas é o 'ponto de vista' da consciência que determina o inconveniente
ocasionado ou não pelas referidas entidades.

Quando Cristo dizia: «buscai o Reino dos Céus e o resto ser-lhe-á acrescentado», isso toma um relevo todo
específico hoje.

Quanto mais vocês se centrarem na sua Fonte, quanto mais vocês se centrarem na sua Luz (e nesse sentido
eu exprimi abundantemente a noção de abandono), mais vocês irão aceitar a Luz, mais vocês irão sair da

dualidade.



Não há outro modo de sair da dualidade.
Vocês poderão decidir intelectualmente integrar ao máximo os fenômenos da dualidade, mas vocês jamais irão

alcançar a Unidade através da análise da dualidade.
E isso é particularmente verdadeiro na etapa que vocês vivem hoje, em que a energia Micaélica vem resgatá-

los desta ilusão.
Ilusão não quer dizer, eu diria, vendar os olhos, bem ao contrário.

O Diabo existe enquanto vocês nele creem.
O Diabo não existe mais quando vocês elevam o seu nível vibratório de consciência além desta realidade.

Aí está o que se chama de abandono à Luz.
As zonas de Sombra que podem se manifestar em suas vidas, tanto ao nível material como espiritual, são

apenas o reflexo de suas crenças que não estão ainda desconstruídas pelas energias Micaélicas.
Por conseguinte, para nada serve querer desconstruí-las.

Vocês não conseguirão, porque elas fazem parte de suas próprias crenças interiores estabelecidas desde
milhares de anos.

Somente a energia da Luz é capaz de fazer isso e é nesse sentido que eu os empenhei, como todos os
intervenientes, a se engajarem no abandono à Luz, porque a Luz é muito mais inteligente do que vocês e a

Luz dissolve a Sombra, real, objetiva, concreta e naturalmente.

***

Questão: como fazer quando ouço vozes à noite, que me chamam?

De maneira geral, no seu sono, a voz que sussurra no seu ouvido é sempre o sinal da presença do seu Anjo
Guardião que o chama.

Ele lhe pede para responder, não escutando o que ele tem a lhe dizer, mas abrindo o canal de comunicação.
É isso que está acontecendo em você e que acontece, de maneira geral, nos seres humanos no caminho hoje.

O contato com o Anjo Guardião lhes foi anunciado no ano passado pelo Anjo Jofiel.
Vocês realizam isso, nesse momento.

Mas vocês só poderão realizá-lo completamente abandonando-se à Luz Micaélica.

***

Questão: os pássaros têm algo de específico a nos comunicar?

Tudo é linguagem, tudo é comunicação.
Vocês estabeleceram a linguagem através da palavra, através dos seus sentidos.

Hoje, vocês redescobrem a linguagem de coração a coração.
Esse é o caminho da comunicação com a Divindade, com a Fonte, mas também de todos os fenômenos da

consciência existente na sua dimensão e em outras dimensões.
Este caminho de comunicação será ensinado e integrado a vocês pelo Arcanjo Gabriel.

O mais importante para integrar e para aceitar, porque se trata realmente de uma aceitação.

Eu retorno à noção de Luz inteligente.
A sua vida é governada, desde tempos imemoráveis, nesta dimensão, pelas decisões lógicas procedentes da

sua razão, obviamente.
Hoje, as decisões devem ser impulsionadas pela Luz, mas não por sua própria decisão, porque a Luz sempre
irá levá-los ao lugar que é melhor para vocês com relação aos seus encontros, com relação aos seus lugares.

A Luz está além do que vocês podem apreender como inteligência.
A Luz é que estrutura o mundo, realmente, formalmente encarnado, certamente, através de algumas

consciências Arcangélicas, por exemplo.
Entretanto, quando vocês se abandonam à Luz, vocês se apercebem de que as coisas irão se tornar cada vez

mais simples, cada vez mais evidentes e cada vez mais rápidas.
Apenas as resistências ligadas às camadas superiores do ego é que obstruem isso.

Isso faz parte das resistências do seu passado.
Vocês não são absolutamente condenáveis, vocês não são absolutamente julgados nisso.

É-lhes simplesmente solicitado para demonstrarem boa vontade e não nutrir, não manter esses esquemas do
passado que poluem, literalmente, a sua Luz.

Vocês todos, aqui, estão na estrada para a Luz e, entretanto, vocês vivem períodos de Sombra.
Esses períodos de sombra não são testes, não são outra coisa senão as resistências do que vocês

construíram devido ao passado.
Então, quando isso ocorrer, de nada serve apontar com o dedo as resistências, basta simplesmente pedir

ainda mais Luz e eu lhes asseguro, literalmente, a Luz irá eliminar esses obstáculos que estão no seu caminho.
Esse é o aprendizado do período que vocês vivem.

***

Questão: é difícil porque, por vezes, crê-se bem fazer...

O fato de crer bem fazer é uma decisão do seu mental e da sua carapaça e do que obstrui a Luz.
A característica da ação da Luz é, justamente, não ser uma decisão, mas uma lógica implacável.



A Luz irá sempre no sentido da sua alegria interior e do seu florescimento.
A partir do momento em que uma escolha lhes causar problema, é que essa escolha é ditada pelo seu mental.

Quanto mais vocês avançarem na energia específica dos anos que vocês têm de viver sobre a Terra, mais
vocês irão constatar esta regra.

Algumas decisões giram em círculo no interior das suas estruturas, ou porque vocês não chegam a tomá-las,
ou porque elas os chocam, de algum modo.

Mas o que é chocado é apenas o princípio inferior, as carapaças, o ego, se preferirem, as zonas de Sombra
que permanecem a iluminar em vocês.

De nada serve querer combatê-las, porque vocês 'reforçam' essas zonas de Sombra.
A partir do momento em que essas zonas de Sombra se manifestarem, por exemplo, por um questionamento

com relação a uma escolha de vida, isso prova unicamente que é o seu mental que intervém e as suas
estruturas inferiores.

Naquele momento, convém fazer a paz com você mesmo, não denegrindo o que se impõe à sua consciência,
como escolha, mas efetivamente, de preferência, naquele momento privilegiado, conectando-se com a Luz.
Recorra a Maria, recorra à pressão da radiação do ultravioleta, a fim de que essa dúvida se afaste de você.

Mas você não pode caçá-la, assim como você não pode caçar o Diabo com as suas próprias energias, porque
ele será sempre vencedor.

Apenas elevando a sua vibração, a sua visão, a sua consciência é que vocês irão constatar que o que vocês
chamam de Sombra, de Diabo, faz parte de certa forma de realidade que não é simplesmente mais a sua.

Apenas a mudança de olhar é que permite isso, e não o mental.
Vocês estão no aprendizado do Ilimitado.
Vocês estão no aprendizado da Unidade.

O seu corpo deve segui-los nesta Unidade.

***

Philippe: há uma diferença entre o universo tal como existe e a dimensão na qual nós estamos?

Há tantos universos como dimensões.
Sua visão é uma visão fragmentária ligada à sua visão dissociada do que vocês chamam de universo ou,

mesmo, da criação do mundo.
Existem múltiplas dimensões preexistentes ao seu universo.

O resultado que vocês observam hoje com os seus olhos duais, com a sua razão, com a inteligência limitada
do seu cérebro, é apenas a concretização e a cristalização mais extrema dos mundos multidimensionais.

Assim, vocês têm razão, do seu ponto de vista, quando firmam e persistem em crer que existe um momento
inicial e um momento final.

Entretanto, existe um momento inicial para esta dimensão, o que não é a mesma coisa que dizer que existe um
momento inicial para a criação dos mundos.

Isso não existe.
Existe apenas um momento inicial para a criação das dimensões.

Não é de modo algum a mesma coisa.

***

Questão: um compositor como Bach tinha acesso a essas novas dimensões?

Toda consciência encarnada que cria, qualquer que seja a sua criação, tem acesso, de algum modo, aos
mundos diferentes daqueles nos quais vocês vivem.

Não há qualquer criação que tome a sua origem na dimensão na qual vocês vivem, exceto, obviamente, as
armadilhas da ilusão e da dualidade que vocês criaram.

Mas toda forma de consciência, toda forma de vida que vocês reencontram em um mineral, em um vegetal,
toma a sua própria origem de criação em um outro universo e em uma outra dimensão.

Não pode ser de outro modo.
Existe, portanto, além mesmo da forma, uma matriz anterior à criação da forma observada ou da consciência

observada.
Isso vem de mundos situados bem além da manifestação.

***

Questão: as criações encarnadas modificam, de volta, esta matriz?

Elas enriquecem a matriz sem modificá-la.
A matriz não pode ser modificada.

Ela pode se enriquecer.
Entretanto, o nível dos mundos mais sutis, aos quais vocês não terão acesso durante muito tempo, necessita

de um grande rigor.
Quando eu falava de planejador, para o Arcanjo Metatron, e de coordenador dos mundos, isso corresponderia,

se quiserem, ao simples fato, por exemplo, de construir um objeto.
Eu tomo o exemplo de um móvel.

Vocês podem ter a visão do objeto na sua cabeça, mas, entretanto, vocês terão muitas dificuldades para
realizá-la, se vocês não transportarem para o que se chama de plano esquematizado.



É o mesmo para qualquer construção.
Existe um princípio intangível que é preliminar à manifestação na forma e, isso, para toda forma de consciência

nesta dimensão.

***

Questão: a coloração da nossa alma vem antes ou depois da nossa criação?

Miguel os chamou de Mestres.
Isso não é para adular o seu ego.

Isso não é para encorajá-los.
Essa é a estrita verdade.

Nada Mais.
Nada menos.

Vocês não chegaram por acaso nesta dimensão, precipitados nesta dimensão, pelo gosto de algumas
hierarquias ou de grandes Mestres espirituais que decidiram fazer uma experiência, assim.

Esta experiência não era absolutamente indispensável, nem mesmo necessária.
Entretanto, ela enriqueceu a humanidade, ela enriqueceu a Fonte, além mesmo do que vocês podem imaginar

ou mesmo pensar ou mesmo sonhar.
Portanto, sim, obviamente, vocês eram anteriores à criação desse mundo.

Vocês são anteriores, mesmo, ao nascimento das dimensões.
O desenvolvimento da vida se faz em todos os espaços-tempo possíveis e imagináveis.

Portanto, esta dimensão dissociada foi uma experiência privilegiada de integração e de crescimento da Luz,
mesmo se, no momento, vocês não tiverem ainda totalmente tomado a medição e a consciência disso.

***

Questão: você disse que, quando o Pai cria, ele se põe como frente à sua criação...

A criação de uma dimensão, qualquer que seja, participa de um princípio de separação.
Há necessidade, quando há separação e redução ou dicotomia, de existir mesmo no que é criado como

dissociado, um princípio reunificador.
Esse princípio reunificador foi ilustrado pela noção de reversão e inscrito no mais profundo mesmo da

consciência da memória daquele a quem vocês chamam de Arcanjo Uriel.

***

Questão: todos os elementos terrestres (animais, humanos, vegetais...) são solidários com os
outros mundos ou a Terra está como isolada?

Tudo tem uma repercussão em tudo.
Assim é.

Entretanto, é preciso efetivamente compreender que a experiência desta 3ª dimensão dissociada não é nem
uma regra, nem uma constante nos multiversos.

Entretanto, é importante compreender e assimilar que tudo tem uma ação sobre o todo, que o enriquecimento
da Luz se faz pela experimentação e fragmentação.

Mas a promessa que deve estar inscrita mesmo nesta fragmentação é a possibilidade de desfragmentação
para reencontrar a Unidade.

Quer dizer que, mesmo na ilusão, mesmo nas forças mais obscuras e mais opostas à Luz, encontra-se
necessariamente a Luz.

Os combates, tais como os vivem alguns grandes seres, como Miguel, nesse momento, são apenas um jogo
específico da refração da Luz.

Em última análise, e isso já foi dito, tudo provém e tudo volta à Luz.
Assim, todas as criações de consciência e de forma de vida têm uma realidade sob outra forma, sob outra

denominação, sob outra vibração, nos multiversos.
Somente as criações ligadas aos pensamentos de divisão podem dar a ilusão de estarem separados da

realidade.
É o que vocês vivem atualmente.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos. 

***

Obrigado.



_________________________________________________________

TERCEIRA PARTE

Questão: como podemos saber se aceitamos a Luz?

A aceitação da Luz não é um processo mental, mas um processo de consciência, um processo vibratório que
se expressa pela ativação do que vocês chamam de chacras, na sua totalidade e na sua Essência.

Essa é uma realidade vibratória e de consciência.
Essa é uma percepção inerente à vibração, à rotação dos chacras e às novas potencialidades do ser.

Não se trata, portanto, de uma decisão mental.
Trata-se de uma decisão de elevação da consciência, refletindo-se por uma série de indicadores da ativação

da referida consciência.

***

Questão: isso é percebido interiormente, mesmo se tivermos medos?

Não, é uma percepção real, é uma vibração percebida percorrendo alguns circuitos e alguns centros.
Vocês podem ter ativado os circuitos da consciência e as vibrações da consciência, na sua densidade, sem

terem, no momento, eliminado os medos, alguns medos.
Entretanto, vocês podem também ter, por um trabalho específico, eliminado os medos sem, no entanto terem

ativado as vibrações da consciência.

A vibração da consciência, ativada no nível dos centros de energia superiores, no nível cardíaco, são a garantia
do despertar da sua consciência.

Essas vibrações, devido à sua presença, devido à sua percepção, irão permitir, de maneira eficaz,
efetivamente, a dissolução dos medos.

Progressivamente e à medida que a vibração da consciência se ativar e se manifestar, as dúvidas não farão
mais parte da sua linguagem.

Entretanto, os medos podem ser, em alguns casos, mais persistentes para desaparecer.
A intensidade da sua transformação e do seu acesso a esta nova dimensão não se mede pelo

desaparecimento dos seus medos, mas pela 'intensidade da vibração da sua consciência', nos seus centros
de energia superiores e no seu coração.

É esta vibração, em relação com esta consciência, que irá dissolver os seus medos.

***

Questão: é o que chamamos de estado de despertar?

O estado de despertar está ligado (de acordo com os modelos evolutivos que podem ser diferentes segundo
os seres), exclusivamente ligado, quaisquer que sejam os caminhos de evolução, à abertura do seu chacra

do Coração.
A abertura do chacra do Coração não é uma palavra, mas um conceito, mas é uma vibração que acompanha a

consciência que se instala no nível do Coração.

***

Questão: como não ter medo de perder esta vibração?

Não é o medo, é uma complexidade mental.
Ter medo do medo não é o medo.

Ter medo do medo é uma construção mental.
É preciso, portanto, desconstruir, no sentido em que Miguel lhes anuncia desde vários meses, desconstruir o

seu mental.
Eu me exprimi, por várias vezes, sobre o papel do abandono à Luz, sobre o papel da consciência da Luz e da

consciência do Amor.
Você emprega a palavra medo, enquanto que não se trata de medo, mas, efetivamente, de um conceito mental.

O medo é uma emoção.
O medo do medo é já uma construção do mental e não mais uma emoção.

***

Questão: você pode nos falar da alegria?

A alegria é um estado.
A alegria é sinônimo de vibração da consciência no nível do Coração.



A alegria é um estado interior ligado à aceitação da Luz.
A única alegria verdadeira é aquela que ocorre e que se instala de maneira duradoura no momento em que a

vibração da consciência ativa o que vocês chamam de chacra do Coração e permite a irradiação da Luz.
A alegria é, portanto, obtida pela conjunção do fenômeno de vibração da consciência no nível do Coração,

associada à capacidade para emitir essa irradiação.
É no que trabalha o Arcanjo Miguel e o conjunto dos seres espirituais, nesse momento.

Não há outra porta de saída desse mundo senão aquela do Coração.
Jamais haverá outra.

Isso era previsto e programado antes mesmo da sua aceitação da descida nesta materialidade.
Não pode ser de outro modo hoje.

Cultivar a alegria não consiste em eliminar o que não é a alegria.
Cultivar a alegria consiste simplesmente em acolher a Luz no Templo Interior, tal como definiu o Arcanjo Miguel,

ainda hoje, na sua intervenção.

A alegria não é o prazer.
A alegria não é uma satisfação.

A alegria é realmente um 'estado de irradiação'.
Uma irradiação pode percorrer o conjunto da sua estrutura física e das suas estruturas sutis, entretanto, ela se

instala persistentemente apenas a partir do momento em que a sua vibração de consciência, no nível do
Coração, tornar-se coerente e permanente.

Vocês podem experimentar intervalos de alegria ou experiências de alegria que os encorajam no caminho.
Hoje, pelo mundo, em sua assembleia como em outras assembleias, é possível, pela efusão Micaélica e pela

efusão do Espírito Santo que vai ocorrer muito em breve, conectar-se de maneira definitiva com este estado de
alegria.

Neste estado de alegria vocês irão se aperceber de que tudo se torna relativo.
O único absoluto é a permanência da alegria.

Vocês irão observar também que, quando se instala esta vibração da consciência no nível do seu Coração, um
pensamento ou uma emoção que não vá no sentido da realização da Luz enfraquece consideravelmente a

alegria.
Há, portanto, um fenômeno de 'aprendizagem', mesmo no momento em que esta vibração de consciência for

definitivamente adquirida, que irá conduzi-los muito mais facilmente do que não importa qual Mestre, encarnado
ou não, à sua realização no despertar.

Mas a primeira etapa é verdadeiramente ativar a vibração da consciência no nível do Coração.
A pressão do ultravioleta trabalhou, em um primeiro momento (e isso é normal) no nível dos chacras

superiores.
Entretanto, no nível desses centros de energia superiores existe uma série de armadilhas, é claro, em particular

aquela do ego, aquela da total potência espiritual.
Naquele momento, se vocês aceitarem se entregar à vibração do Coração, pouco a pouco a pressão sentida

no nível da cabeça vai, muito naturalmente, difundir-se no peito e realizar a vibração da consciência do Coração,
permitindo-lhes então fazer o aprendizado, em um tempo extremamente curto nesta vida (no seu instante

presente e nos dias e semanas que passam) da instalação duradoura deste estado.
Trata-se, portanto, efetivamente, de um processo vibratório e de um processo de consciência e

absolutamente não de uma decisão mental ou de qualquer desejo a atualizar.

***

Questão: nesse processo, qual é a inter-reação do Coração Interior, do Coração espiritual, do
Coração Divino?

Do que eu falo é o Coração interior ou o Coração Divino.
A vibração da consciência está ligada à reativação, segundo as terminologias diferentes, das suas partículas

ditas adamantinas, ou ainda a gota vermelha e a gota branca, ou ainda o chacra da alma e o chacra do Espírito.
Há, portanto, unicidade do processo.

***

Questão: dos planos superiores em que você se encontra, vocês constatam um avanço espiritual da
humanidade?

Parece-me que o Arcanjo Miguel lhes exprimiu esta realidade.
Ele falou de pontos de Luz, tais como nós os percebíamos, que se acendiam literalmente na superfície da

Terra.
Quando foi dito, em inúmeras palavras, se um ser humano se despertasse, a face do mundo mudaria, essa é a

estrita verdade.
Hoje, uma multidão de seres se desperta, real e totalmente, à Divindade, à Luz e ao Amor.

Isso é indescritível no nível de nossos planos dimensionais.
Isso se reflete, no nosso nível, por uma explosão de alegria e por um crescimento real da Luz, tanto sobre a

sua Terra como no nível da Fonte.



Isso é considerável.

Lembrem-se de que o Arcanjo Miguel lhes disse também, que o afluxo de Luz e que a revelação da Luz nesta
densidade provocaria um processo de desconstrução.

Este começou, obviamente.
Este acelera-se, obviamente.

Esta desconstrução é necessária, devido à própria presença da Luz, devido à própria amplificação da Luz.
Trata-se de um trabalho salutar e vital quanto ao estabelecimento da nova Luz na nova dimensão.

***

Questão: pode-se considerar que é um belo fogo de artifício cósmico?

A palavra «fogo de artifício» é ainda um pouco prematura.
Eu procuro a terminologia...

Nós podemos dizer que tínhamos, por enquanto, não um fogo de artifício, mas certo número de bombinhas
que, efetivamente, se acendem.

Nós esperamos poder transformar isso em fogo de artifício, muito proximamente.
O que eu posso dizer é que a sua consciência de alma humana encarnada reflete-se diretamente na atividade

da consciência suprema do Cristo Solar, ou seja, na entidade a quem vocês chamam de Sol.
Progressivamente e à medida que a consciência humana, em número, se despertar, progressivamente e à

medida que a vibração da consciência se instalar no Coração, progressivamente o seu Sol irá se inflamar, no
sentido próprio.

Antes da efusão da radiação da pressão do ultravioleta, a sua consciência, no nível, eu diria, global, da
humanidade, estava em um limiar extremamente baixo, mesmo vários seres humanos já tendo despertado para

a vibração da consciência do Coração.
Desde a efusão do ultravioleta, o nível de consciência, na sua globalidade, deu um salto, ou um pulo, para mais

Luz, extremamente importante.
Entretanto, nós esperamos muito mais, mas nós estamos confiantes na sua vontade de Bem, na sua vontade

de Luz, e no seu abandono à Luz.
O final dos seus conflitos, o final dos seus aborrecimentos, quaisquer que sejam, a porta de saída, como eu

dizia, apenas pode se encontrar nesse nível.

***

Questão: podemos dizer que a experiência da encarnação reforça a Luz?

Isso não é de modo algum correto.
Vocês já eram os Mestres de Luz.

O sacrifício da sua Unidade reforçou em vocês a própria pressão da Luz.
Pela compressão, hoje, esta Luz se revela.

Não se pode dizer que vocês partiram de mais baixo do que vocês estão hoje.
Vocês partiram de bem mais alto do que onde vocês estão hoje.

Isso foi chamado, eu creio, de um modo um pouco arbitrário, de uma queda deliberada e desejada e aceita,
enfim, efetivamente, para fazer crescer a Luz.

***

Questão: desejada pelo Pai ou por nós?

Decidido por vocês mesmos e por ninguém mais.
Decidido, também, pelo grande Melquisedeque, que vocês seguiram com amor e com perseverança.

O Pai, assim como vocês o chamam, a Fonte, deixa livre a totalidade dos seus filhos nas múltiplas dimensões
existentes, livre no caminho deles, no destino e na experiência deles.

Simplesmente, o Pai, a Fonte, é lembrado à consciência, em momentos precisos que, aqui, no seu mundo,
vocês chamam de fins de ciclo e de inícios de ciclo.

Esses ciclos, que vocês poderiam assimilar a um círculo, não são, de fato, círculos.
Esses ciclos são espirais que os levem a uma oitava superior a cada vez.

Entretanto, todos vocês são livres, todos vocês foram livres para virem nesta dimensão, qualquer que seja o
seu espaço e a sua dimensão de origem.

Vocês experimentaram a liberdade, o livre arbítrio, enquanto estavam totalmente determinados.
Essa é a Graça desejada pelo Pai.

Entretanto, a Fonte chega à maturidade na sua manifestação, a fim de despertar totalmente o que vocês são.
Nesse sentido, somente os seres que ainda creem, nesses momentos preciosos, serem livres e conservarem

o seu livre arbítrio, irão prosseguir uma experiência da matéria.
Isso não é, como lhes disse e repetiu o Arcanjo, nem uma punição, nem uma promoção, nem uma

recompensa.
Isso faz parte integrante da sua liberdade.



A maior das liberdades não é exercer o seu livre arbítrio.
A maior das liberdades é compreender o seu determinismo absoluto de Luz.

A palavra «livre arbítrio» não pode, em caso algum, ser pronunciada pelo seu Espírito nem pela sua alma,
porque ela é eterna, conectada com a Fonte de toda eternidade, e devendo retornar à Fonte.

Somente a projeção da sua consciência nesta densidade denominada personalidade os faz falar de livre
arbítrio.

No nível da alma revelada e despertada, no nível do Espírito revelado e despertado, na sua densidade, o livre
arbítrio não pode existir.

***

Questão: como, nesse caso, se explica as recusas de encarnação?

A encarnação corresponde, de início, à precipitação da sua alma e do seu Espírito nesta densidade.
A recusa da encarnação assinala, portanto, na totalidade ou em parte, uma recusa, não da personalidade, mas
da alma e do Espírito, a um dado momento, de viver os caminhos da encarnação para uma determinada vida.

Isso entra totalmente no determinismo total da Luz da alma e do Espírito antes da encarnação.
Entretanto, o fato de que a alma e o Espírito não estejam inteiramente densificados, corporificados, expressa-

se, para a alma que se manifesta através da personalidade, por um mal-estar.
Há, através do que vocês chamam de recusa de encarnação, a expressão de um sofrimento da alma que,

justamente, não aceitou o livre arbítrio ligado à personalidade.

O livre arbítrio repousa na noção de escolha.
A escolha é a ilusão criada pela personalidade.

Na verdade, no nível do Espírito e no nível da alma, houve escolha voluntária, mas a escolha voluntária não se
chama mais uma escolha, mas chama-se um sacrifício.

Isso está ligado à descida da alma e do Espírito nesta densidade e nesta dimensão.
O sacrifício completa totalmente o livre arbítrio e a expressão maior do seu determinismo de alma e de

Espírito.
A realização da vibração da consciência da Luz, que lhes é solicitada hoje, corresponde ao reconhecimento do

seu determinismo e ao abandono do seu livre arbítrio, que vocês creem ser tão fundamental.
Entretanto, nós jamais iremos impor, qualquer que seja a dimensão de onde vimos, a uma alma, a um Espírito e

a uma personalidade renunciar a isso enquanto ela não tomou consciência, ela mesma, desta noção de
determinismo absoluto.

Em resumo, o livre arbítrio é uma liberdade atribuída às crianças que recusam crescer.
Entretanto, o Arcanjo Miguel os chamou, e irá chamá-los cada vez mais frequentemente, de Mestre.

Mas esta dimensão é a sua dimensão real de alma e de Espírito.
Para isso, é preciso que a personalidade se apague totalmente diante da vibração da consciência.

Apenas nesta única condição é que vocês poderão realizar a alegria e a felicidade do seu determinismo.
Não pode haver ligação e comunicação mais forte com a Fonte senão pelo determinismo.

O livre arbítrio os afasta da Fonte e reforça a personalidade e ele pode mesmo chegar a apagar a alma e
apagar o Espírito, de maneira temporária, na sua densidade.

Nesse sentido, o livre arbítrio é uma criação, não da Fonte (uma vez que vocês aí estão religados de maneira
inabalável), mas efetivamente uma criação da sua dimensão dissociada.

Enquanto a sua consciência funcionar crendo que ela tem a escolha (e ela a tem realmente, se o decidir assim),
enquanto ela funcionar deste modo, ela não pode realizar a Divindade no si.

Realizar a Divindade no si, ou seja, o despertar, corresponde ao abandono total do seu livre arbítrio.
O determinismo, eu o repito, é a maior das suas liberdades.

Aceitando a vibração da consciência no nível do seu Coração, vocês aceitam despertar e revelar a sua afiliação
divina.

A Luz é determinante e determinada.
A alma pode fazer escolhas, em momentos privilegiados, afastando-o do seu determinismo, através da criação
de alguns números de manifestações chamadas, nesse mundo, de encarnações, correspondendo à ilusão do

livre arbítrio.

***

Questão: nós somos determinados a retornar à Fonte, é isso o determinismo?

Sim.
O determinismo é realmente a sua filiação eterna à Fonte, quaisquer que sejam os jogos da ilusão que vocês

adotarem.
Quaisquer que sejam as experiências que vocês se acreditarem livres para realizar, elas são atribuídas apenas

porque a sua ligação e filiação não podem desaparecer.
Não existe, e jamais vai existir, alienação da consciência.

A consciência é eterna.
A consciência não pode morrer.



A consciência pode, por vezes, ocultar-se pelas necessidades da experiência, devido mesmo à aceitação de
certa forma de livre arbítrio nesta densidade, mas, jamais, ô jamais, uma consciência pode ser destruída.

Isso é verdadeiro assim que o mecanismo denominado 'individualização da alma' tiver ocorrido. 
Uma alma que se cria não pode mais ser destruída.

Quaisquer que sejam os seus caminhos, quaisquer que sejam os seus reveses, quaisquer que sejam as suas
sombras, ela fará, necessariamente, retorno à Fonte.
Essa é a condição da criação desejada pela Fonte.

***

Questão: nos universos existem várias fontes que são oriundas da Fonte?

A Fonte é Una.
Entretanto, ela se desdobra de si mesma.

O melhor exemplo que eu posso dar: o sol central desta galáxia está situado, no nível de um dos sóis, do que
vocês denominam Sírius.

O sol central do conjunto das galáxias é, portanto, o sol central de Sírius, é Alcyone, ponto que se desdobra em
uma multidão de pontos que, pelos tons de Luz em ressonância, são ligados uns aos outros.

Assim, a Fonte se desdobra ao infinito através da criação das almas.
Portanto, existe uma Fonte Una espelhada nela mesma em sua própria criação e criando, assim, uma imagem

espelhada denominada Fonte, ela também.
Do mesmo modo, a alma humana é portadora da vibração da Fonte.

A primeira das suas Fontes é, obviamente, o Sol, o princípio de vida, princípio Crístico.
A segunda Fonte é a Fonte intraterrestre, ela, muito mais diretamente conectada com o Sol Central do conjunto

das galáxias.
Existe, em seguida, uma segunda conexão e interconexão com o Sol Central desta galáxia.

Este poderia ser colocado em ressonância com a sua alma.
Existe também uma conexão com a Fonte da Fonte e, portanto, com o Sol Central, não mais da sua galáxia,

mas das galáxias.
Esse tem por princípio de ressonância o Espírito.

***

Questão: os povos da Intraterra têm igualmente a possibilidade de observar o céu estrelado?

Os povos da intraterra não veem as estrelas, eles veem a Luz.
Não há alternância dia e noite.

Não pode haver, nesta interioridade, alternância dia e noite.
As estrelas, tais como vocês as definem, não são mais exteriores, mas interiores.

Não esqueçam que o mundo manifestado sobre o qual vocês vivem é uma exteriorização, enquanto que os
mundos interiores são interiorização.

A Luz lhes aparece como oscilando de dia até a noite e, portanto, vocês percebem as estrelas.
Na intraterra, vocês percebem apenas a Luz.

A Luz vem de toda parte, porque vocês estão na realidade da manifestação.
Assim, a reversão ou a passagem de um mundo de superfície para um mundo interiorizado corresponde a um

retorno à Fonte, mas, aí também, o retorno à Fonte se faz de múltiplas reversões em múltiplas reversões,
sucessivas, de dimensão em dimensão, de tempo em tempo, e de espaço em espaço.

A reversão é a própria chave dos mecanismos sutis da vida.
Não pode haver evolução sem reversão.

Não pode haver gradação de consciência sem reversão.
Essa reversão se refere ao tempo e ao espaço, ela se refere também ao conjunto das dimensões reveladas

tais como vocês as percorreram.
Eu vou parar por aqui, esperando que isso não vá perturbar demasiadamente as suas noites.

Até breve.

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

Série **SAINDO DA ILUSÃO**
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

PRIMEIRA PARTE

Cabe a cada um formar sua própria opinião, sua própria verdade, com relação ao que é proposto.

O Arcanjo Miguel os chamou Mestre.

Vocês não devem entregar a ninguém mais sua própria mestria.
O aprendizado atual visa fazer de vocês Mestres revelados.
Um Mestre revelado se comunica e dialoga com outros Mestres.

Um Mestre em revelação, ou em curso de revelação, não deve aceitar qualquer verdade que não seja aquela
que ele experimentou por si mesmo.

Isso é importante a emitir e a aceitar como informação vinda da Fonte, ao mais perto do Pai.

Através dessas palavras, eu apenas faço transcrever ou retransmitir, colocando palavras, uma decisão
procedente do Conclave Arcangélico.

O relacionamento é de meu domínio.
Eu sou Anael, eu sou aquele que religa e coordena as diferentes manifestações Arcangélicas.

Nesse sentido, eu sou o Príncipe da Relação.

Como tal eu os informo, e lhes peço urgentemente que confiem em si mesmo e em ninguém mais e em
nenhum ensinamento pertencente ao passado.

É-lhes proposto certo número de formas.
É-lhes proposto certo número de ensinamentos.
Esses ensinamentos não são feitos para se substituir em sua consciência.
Eles são simplesmente feitos para lhes dar informações transformantes, que vocês são livres para aceitar ou
não.

Entretanto, nenhum ser humano, nenhum Arcanjo, pode ditar sua conduta e substituir-se à sua Luz.
Eu não falo de livre arbítrio, eu falo simplesmente de Luz.

Vocês são a Luz.

Nenhuma entidade luminosa que pretendesse substituir o que vocês são não pode participar da Luz.
Isso é válido em seu plano como em todas as dimensões.

Vocês estão determinados pela Luz.
Nenhuma outra luz pode se determinar para vocês, em seu lugar.
Esse é um ajuste importante a aceitar.

Vocês não podem pretender sua mestria e sua Luz interior entregando-se ao julgamento ou à decisão de outra
entidade, ainda que fosse da Luz autêntica.

Jamais, jamais o Conclave (uma vez que é isso que se trata para esta Terra) imporá a vocês a visão dele, suas
visões e sua Luz.
Ele lhes propõe uma Luz, mas é a vocês que cabe a decisão de aceitá-la ou recusá-la.

Obviamente, o que é válido para nós, de nossa dimensão, é mais do que válido em sua dimensão, em suas
relações dimensionais.

O relacionamento não significa a submissão ou a dominação, senão isso provaria sua incapacidade para irem
para além da dualidade.

O que eu acabo de dizer é, aos nossos olhos, capital e fundamental.

ANAEL – 18 de maio de 2009
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Vocês devem reencontrar seu próprio poder sobre si mesmos.

O único modo de reencontrar seu poder sobre si mesmo é renunciar totalmente ao poder sobre o outro,
mesmo através (e, sobretudo através) dos bons conselhos iluminados por seus discernimentos, por seus
pêndulos, por suas cartas, por seus meios divinatórios.

Vocês não devem mais, jamais, impor suas visões ou seu discernimento ao discernimento do outro.
A única maneira de chegar à Unidade é o não julgamento.

Vocês não podem julgar o outro.
Vocês não podem impor sua visão das coisas aos outros.
O outro deve encontrar a própria Luz.

Vocês não podem nem mesmo mais aconselhar.
Vocês podem apenas propor o que vocês recebem, mas isso deve ser feito com o maior respeito possível
com relação à mestria do outro e à liberdade do determinismo da Luz do outro.

Senão vocês arriscam, inevitavelmente, reencontrarem-se desequilibrados com relação ao que vocês
impuseram às almas que vocês reencontram e que se relacionam com vocês.

Se vocês não abandonam, durante o período que lhes é atribuído durante a efusão da energia Micaélica, a
totalidade de seus poderes sobre o outro, vocês não chegarão ao estágio de seu coração.
Vocês não poderão ir para o que vocês pretendem ir.

Essa é uma lei inviolável desde a Fonte até sua dimensão.

Eu lhes expressei há pouco o que foi a rebelião de um Arcanjo.
Este Arcanjo era o filho amado da Luz.
Vocês são os filhos amados da Luz, cada um de vocês.

Entretanto, a experiência da matéria não deve ser a ocasião, sobretudo nesses momentos de transição, de
querer impor sua vontade pessoal ou sua visão pessoal para substituí-la à visão pessoal daquele que não a
encontrou ainda, senão vocês vão, inevitavelmente, afastar-se de sua Divindade.

Essa advertência é essencial.
Foi-me solicitado formulá-la por intermédio da energia do Conclave.

Essa é verdadeiramente uma advertência importante sobre sua própria mestria.

Vocês não podem pretender sua própria mestria querendo induzir, no outro, sua visão.
Isso se chama de manipulação, qualquer que seja o sentido e a ajuda que vocês queiram prestar através do
que vocês veem ou decidem.

Vocês devem entregar o poder ao outro.
O único poder a exercer é o poder sobre você mesmo.

Aliás, querer influenciar o outro por um conselho, uma visão, volta a afastá-lo de seu próprio poder sobre você
mesmo.
Isso é para meditar.
Isso é para escrever, para reler e para integrar de maneira formal.

SEGUNDA PARTE

Questão: poderia nos falar dos 24 Anciões?

Os 24 Anciões são um coletivo unificado de Consciências encarregado de fazer respeitar e aplicar as decisões
em relação e em harmonia com a Fonte.

Seu plano de manifestação está nos limites da forma antropomórfica, ao nível da 18ª dimensão.
Sua esfera de manifestação não pode descer até a 3ª dimensão.

«Contatá-los», estar em relação com eles, implica numa expansão da consciência até a 5ª dimensão, que é o
ponto mais baixo de vibração deles.

Eles intervêm nas decisões importantes em relação com o destino espiritual da humanidade e unicamente
espiritual.

Questão: a que correspondem os efeitos solares que se vê por vezes no céu?

A irradiação do sol (em analogia, as efusões da energia do sol) são as manifestações ao mesmo tempo das



A irradiação do sol (em analogia, as efusões da energia do sol) são as manifestações ao mesmo tempo das
energias Micaélicas, que entraram em manifestação em sua densidade de 3ª dimensão e também a efusão da
energia Crística.

Nesse sentido, pode-se realmente falar, em sua linguagem, da efusão do Cristo Miguel retomando os mesmos
princípios vibratórios de abertura do coração e de consciência, no sentido Crístico.

O que você viu corresponde a uma realidade.

A consciência Crística solar evolui em função da abertura do limiar de consciência Crística do humano.

Quanto mais a efusão do ultravioleta, da energia Micaélica e de nosso Conclave for eficiente sobre a
humanidade, mais o sol entrará numa irradiação nova de um tipo desconhecido para vocês.
Essa é a manifestação tangível, concreta e objetiva, em sua dimensão, do ultravioleta.

As oposições existentes, e deve-se efetivamente esperar que oposição haja, correspondem à compreensão
do que representa este evento ao nível do sol.
As forças recusando a Luz recusam, portanto, a efusão do sol.

Entretanto, elas não têm qualquer meio de ali se oporem a não ser tentar introduzir em vocês a dúvida e a
confusão quanto à realidade desta Luz.

Vocês podem ficar tranquilos, esta efusão do sol não é destinada a destruir a vida, mas, efetivamente, para
transformá-la.

Esta efusão de energia corresponde aos fenômenos luminosos que lhes foram anunciados pelo Arcanjo Miguel
no início do ano terrestre, quando de suas primeiras vindas.

As manifestações luminosas percorrendo seu céu são cada vez mais numerosas e cada vez mais descritas em
diferentes setores do mundo.

Não há, pelo momento, efusão solar direta sobre a Terra, dado que o despertar do sol ainda não atingiu seu
máximo.
Ele poderá atingi-lo em função do número de seres humanos despertos à sua dimensão Crística.

Isso se traduzirá, naquele momento, por ejeções de irradiação solar e de múltiplas partículas em seu planeta,
em alguns lugares, num primeiro tempo.
Entretanto, não há, no sentido próprio, qualquer perigo.

Se perigo houvesse, ele não se refere absolutamente à sua alma nem à sua evolução.

Vocês serão, de qualquer maneira, avisados no momento oportuno desta efusão, tanto pelas manifestações
visíveis ao nível de seu céu como, de maneira interna, por uma locução interior vinda diretamente daquela a
quem vocês chamam a Virgem Maria.

Lembrem-se também que o Arcanjo Miguel falou-lhes desses eventos.
Vários desses eventos são abafados pelo que vocês chamam seus meios de informação.

Entretanto, isso é extremamente lamentável, porque o que seus poderes pensam induzir (um medo, na
revelação desses elementos) seria, de fato, apenas uma magnífica porta de despertar para a humanidade.
Nós não podemos nos opor a isso.

Nós podemos apenas aumentar a intensidade e a frequência do que acontece atualmente.

Os fenômenos luminosos são múltiplos.
Eles estão já em curso sobre numerosos planetas desse sistema solar.
Eles começaram, também, muito numerosos em sua região desde o final do ano anterior, mesmo se, e vocês
podem ficar muito satisfeitos, isso não se manifestou sob suas latitudes, aqui.

Esta emanação solar representa, de fato, a revelação do princípio Crístico.

Questão: a que corresponde o que se chama Cristo Miguel?

A função arcangélica de Miguel, quando de sua chegada em sua densidade por intermédio dos cometas,
agora, por sua fusão com a energia Crística e o princípio Crístico solar, realiza não a mesma coisa, mas a
mesma linhagem evolutiva chamada, efetivamente, Cristo Miguel.

O princípio solar representa o princípio Crístico ou o princípio Crístico representa o princípio solar.

O princípio Crístico apenas pode se revelar a partir do momento em que o fogo Micaélico abriu em vocês
algumas portas.



O fenômeno chamado crucificação, não vivenciado pelo Cristo, mas por alguns seres iniciados ao princípio
Crístico, e que levaram os estigmas ao nível do corpo denso, obrigatoriamente passaram, para revelar a
consciência Crística, pelo fogo Serafínico dirigido pela espada de Miguel.
Não pode ser de outro modo.

Assim, portanto, ao nível da humanidade, o que vocês assistirão é a reunificação do princípio Crístico e do
princípio Micaélico na mesma realidade chamada princípio solar.

Questão: pode-se falar de uma nova trindade Cristo / Miguel / Maria?

A nova trindade, intervindo como campo de consciência em sua nova realidade futura e em curso de instalação
corresponde, efetivamente, a uma visão muito mais próxima de vocês como não o esteve a trindade antiga Pai,
Filho, Espírito Santo, em todo caso, em algumas tradições, mas que vocês encontravam de maneira descritiva,
idêntica, na maior parte das tradições.

A nova trindade é chamada Cristo / Miguel / Maria.

Cristo representando o princípio do Pai fusionando com o Filho, princípio Crístico, e a dimensão feminina
chamada anteriormente Espírito Santo que é hoje revelada na forma de Maria e a consciência de Maria.

Assim, tal como lhes foi definido há inúmeros anos, a nova Eucaristia, que é de fato o mistério de sua
reunificação na nova trindade e na nova dimensão, é ilustrada pelo mesmo processo de fusão, em vocês, do
princípio Crístico, do princípio Micaélico e do princípio Mariano.

Esta tripla fusão que se realiza em sua Essência ou em seu Templo Interior, ao novel do coração.

A partir do momento em que esta nova trindade entra em emanação e em encarnação, se assim se pode dizer,
em sua densidade, ela se acompanha de uma abertura de alguns circuitos, alguns canais, que permitem a
manifestação desse princípio Crístico.

Assim, em verdade e em realidade, cada ser acedendo a esse nível de consciência será portador do princípio
Crístico, do princípio Micaélico e do princípio Mariano.

Esta nova trindade estabelece sua base e sua radiação a partir do coração.

Assim, o trabalho que vocês vivem através da efusão do ultravioleta corresponde ao mesmo processo que
aquele que foi vivido, de modo limitado, por alguns seres chegando a alguns limiares de consciência em sua
história, em todo caso na tradição a que vocês chamam cristã e que foi manifestado pelos estigmas.
Essa é uma verdade.

Os Serafins são as entidades do Fogo e, em particular, o primeiro deles chamado Vehuiah (que é o gênio do
fogo ou o primeiro anjo do que vocês chamam a Cabala), aquele que vem perfurar o nível do chacra do
coração e alguns canais, a fim de permitir a efusão da energia de Miguel, precedendo, sistematicamente, à
revelação do princípio Crístico.

Enfim, uma vez que esse duplo trabalho, Micaélico e Crístico, é realizado em sua Essência, esta pode então
conduzir à ativação do princípio Mariano ou princípio de compaixão levando a efeito outras energias de
manifestação.

As palavras que empreguei, Crístico, Micaélico, Mariano, podem à vontade ser substituídas, segundo sua
terminologia, em termos idênticos, em absolutamente todas as correntes espirituais tradicionais.

____________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

1ª PARTE

Questão: a que correspondem as sensações de expansão do cérebro direito?

A expansão sentida ao nível do cérebro direito corresponde a um dos pontos das chaves Metatrônicas.

Como vocês o constataram sobre o selo, e como Ram lhes deu para o coração, existem, ao nível do chacra
coroa, seis pontos de ancoragem da vibração Metatrônica e da chave Metatrônica.

Dois desses pontos estão efetivamente situados na parte lateral de seu hemisfério direito, do mesmo modo
que existem dois na face lateral do hemisfério esquerdo.

A ativação sentida sob forma de vibração, de pressão ou de expansão, em relação com o hemisfério direito do
cérebro, corresponde à ativação de zonas precisas, de relacionamento com a Divindade.

Em particular ao nível do cérebro direito, há duas zonas, das quais uma que é conhecida, situada sobre uma
região pré-rolândica, uma fissura precisa ao nível de sua constituição cerebral.

Outro desses pontos está situado na zona parieto-occipital, ele não é ainda reconhecido por sua ciência
moderna.

São os dois pontos que permitem ativar, em vocês, dois dos pontos Metatrônicos.

Eles participam da ativação total, do mesmo modo que os seis pontos de acesso, à chave de seu coração.

Existem seis pontos de acesso à chave de seu coração.
Existem seis pontos de acesso ao coração de seu cérebro, que, eu os lembro, ao nível de seus chacras, é a
imagem do chacra do coração.

As chaves Metatrônicas vão então permitir, quando os seis pontos estiverem ativados, realizar a fusão entre a
cabeça e o coração, não ao nível do terceiro olho, mas ao nível do controle do tempo e do veículo ascensional,
o que lhes permitirá efetuar, em toda consciência, de maneira lúcida e desperta, as translações de consciência
entre seu corpo de 3ª densidade e seus outros envelopes sutis, mas também em seus corpos que existem e
que preexistem em outras dimensões.

Isso significa que existe uma outra realidade, na qual vocês vivem, sem a perceber a consciência.

A liberação e a fusão da imagem do chacra do coração em seu chacra coroa lhes permite, a partir do momento
em que isso constitui o que eu chamei o canal do éter, pela agregação de partículas adamantinas, tomar
consciência de sua realidade em outras dimensões, no mesmo tempo em que vocês vivem, nesse momento,
na 3ª dimensão.

Sua consciência vai se tornar capaz de viajar, devido a esta configuração ligada ao que vocês chamam
Merkabah, em suas outras realidades.

Essas realidades podem ser em números múltiplos, obviamente.
Elas são dependentes ao mesmo tempo de sua Fonte, ao mesmo tempo de seu caminho e ao mesmo tempo
de sua capacidade, é claro, para ali aceder.

A ativação desses pontos vai se completar progressivamente e à medida dos dias, para realizar a ativação dos
seis pontos, permitindo-lhes então engajarem-se, com lucidez, por seus próprios desejos, nos caminhos da
ascensão.

Questão: essa vivência em outras dimensões se faz através dos sonhos?

Inicialmente pode ser uma abordagem da realidade no momento, não de um sonho, tal como vocês o
concebem, mas, efetivamente, durante suas noites porque, naquele momento, o mental, a que vocês chamam
inferior não pode controlar o processo de sua própria consciência revelando-se a vocês.

ANAEL – 19 de maio de 2009
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Portanto, bem certamente, esses processos ocorrerão de maneira privilegiada durante suas noites, mas não se
trata de sonhos, no sentido comum.
Quer dizer que não se trata de projeções, de seus medos, de seus conflitos não resolvidos ou de quaisquer
outras projeções, mas, efetivamente, de uma realidade vivida por sua consciência pura, liberada de seu mental.

Essa é uma primeira fase do aprendizado de seus veículos multidimensionais.

Não se esqueçam que todas as tradições, e em particular a tradição oriental, sempre lhes disseram que vocês
viviam num mundo da ilusão e que vários Mestres, Sábios, Despertos, que tiveram acesso a esses mundos
multidimensionais, reforçaram-nos na convicção e na compreensão que o que vocês vivem era uma ilusão.

Mas, entretanto, se vocês são parte integrante desta ilusão, vocês vivem esta ilusão como, necessariamente, a
única realidade, mas isso não é a única realidade, mesmo no instante em que eu lhes falo.

Vocês são, realmente, agora e já, seres multidimensionais.

A visão mecânica que consistia em compreender que vocês deixam um ponto para aceder a outro é uma visão
dual.

A visão unitária consiste em conceber e viver, quando isso for possível, a realidade de seus veículos
multidimensionais.

Esta abordagem é realizada, num primeiro tempo, no estado de noite ou de sono, mas, entretanto, eu confirmo,
isso absolutamente não é um sonho.
É sua própria realidade multidimensional, à qual vocês não tinham acesso anteriormente, que se manifesta a
vocês.

Nesse sentido, quando vocês penetrarem, de maneira mais direta e mais consciente, esses veículos
multidimensionais, vocês poderão, efetivamente, compreender a ilusão do tempo que vocês vivem.
Compreende-lo é uma compreensão que está bem além da ferramenta lógica e racional de seu cérebro.

É nesse sentido que lhes será extremamente difícil comunicarem-se sobre esta experiência pelas palavras,
porque ela está, obviamente, bem além das palavras e dos conceitos habituais da vida em sua ilusão.

Questão: Ram disse para irradiar sobre um assunto, após ter realizado a abertura de nosso Templo
Interior. Considerar assim um assunto exterior não coloca na dualidade?

Enquanto vocês concebem o coração e a irradiação do coração como separados é efetivamente uma
dualidade.

Passar da ignição do coração para a irradiação do coração deve participar da mesma Unidade, da mesma
realidade.

Enquanto vocês concebem a irradiação do coração como distinta de seu coração, não é de modo algum a
irradiação do coração.

A irradiação do coração é uma vibração que se instala a partir do momento em que vocês vão liberar algumas
chavez que lhes foram comunicadas.

Entretanto, e graças ao trabalho realizado pela efusão e a pressão da radiação do ultravioleta que iniciamos
atualmente sobre a Terra, tornou-se muito mais fácil a vocês estarem ao mesmo tempo em sua irradiação e na
própria radiação de sua irradiação.
Isso participa do desaparecimento de seu sentimento de estarem isolados em sua realidade e participarem, já,
à multidimensionalidade mesmo nesta dimensão.

Isso participa da expansão máxima de sua consciência, sendo capaz de apreender, não mais pelo intelecto,
não mais pelo poder, mas unicamente pela radiação, a totalidade dos outros seres, mas também de todas as
formas de vidas existentes, ao nível deste planeta e nesta ilusão.

Assim, sua consciência torna-se capaz, pela irradiação de seu coração e unicamente pela irradiação do
coração, unificada com seu estado de ser, de conhecer, no sentido o mais nobre do termo, sem passar pelo
mental, todas as consciências que estão em relação com sua própria consciência.

Isso lhes dá acesso, na condição de que vocês permaneçam na humildade e na simplicidade, ao
conhecimento íntimo do outro.

O mais duro, naquele nível, sendo, obviamente, quando de seu aprendizado, ali se manterem porque,
obviamente, assim que uma informação lhes chega à consciência, da intimidade do outro, seja quem for esse
outro, aí, o mental vai tentar, uma vez que vocês estão ainda na dualidade, fora desses espaços privilegiados,
apropriar-se desta forma de conhecimento para utilizá-la ao próprio serviço dele.



Obviamente, o aprendizado, aqui, corresponde ao que eu chamei o não julgamento ou, se preferem, não
interferência, quaisquer que sejam os elementos que são percebidos, vistos, ouvidos ou compreendidos.
O aprendizado situando-se nesse nível.

Questão: pode-se considerar, pouco a pouco, que nosso coração se tornará, guardadas todas as
proporções, um pequeno sol?

O coração, a Essência de seu ser é destinado, devido à origem e devido à sua Fonte, a se tornar, um dia, um
verdadeiro sol, tal como aquele que vocês observam no céu.

Assim, as palavras do Cristo, assim as palavras apresentadas no Antigo Testamento dizem que vocês são
construídos à imagem de Deus, e, portanto, da Fonte, é pura realidade.

Entretanto, convém perceber isso em verdade e não unicamente em espírito.
Entretanto, lembrem-se que, mesmo a forma deve ser destruída.
O sol é ainda uma forma.
Existem mundos para além da forma.

Questão: a irradiação está para além da forma?

A irradiação segue uma forma.
A irradiação manifesta-se, em sua dimensão, pela tomada de forma.
Esta tomada de forma é dependente das condições desta dimensão.

Do mesmo modo, a irradiação da Fonte se percebe em alguns momentos a que vocês chamaram ciclos
zodiacais ou ciclos siderais.

Entretanto, a irradiação é onipresente.

Somente o olhar lançado, colocado sobre a irradiação, o faz aparecer como distante ou presente.
A irradiação participa, portanto, da forma em sua dimensão.

Existem dimensões em que a forma não é mais.
A irradiação torna-se, então, a própria Essência da forma, mas não é, no entanto, a forma.

Assim é Metatron.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Grato a vocês.

2ª PARTE:

Eu lhes transmito todas as minhas homenagens e saudações.

Bem-vindos na Essência da nova vibração.

Com relação a Metatron, eu tenho a esclarecer certo número de coisas.
Metatron, como ele lhes disse, dirige o tempo.
O tempo em que pode se manifestar, de maneira preferencial, o Arcanjo Metatron, à sua consciência, é
necessariamente o fenômeno em que a obscuridade reina.

Metatron é a emergência da Luz no coração e no pensamento do Pai.

Como vocês sabem, a vibração e a radiação da pressão do ultravioleta, insulada e efusionada pelo Arcanjo
Miguel, quando de nosso Conclave, corresponde à ativação, em vocês, de suas próprias partículas de
Divindade, também chamadas partículas adamantinas.
h
As partículas adamantinas estão também presentes nos oniuniversos.

Sua Terra era desprovida da manifestação prânica etérea e nas manifestações ditas supramentais.
A efusão da energia do ultravioleta permitiu a entrada em manifestação das partículas adamantinas, chamadas
também, em outras tradições, Agni Deva.

A particularidade desses Agni Deva é, sob a influência conjunta do Conclave, permitir a essas partículas
elementares aglomerarem-se em suas estruturas densas e sutis a fim de constituírem, durante o tempo da
presença do Arcanjo Miguel, se tal é seu desejo, o que se convencionou chamar o canal do éter.

O canal do éter é uma camada associada ao canal mediano de sua coluna vertebral, chamado, em inúmeras
tradições, o Sushumna.



A integração de partículas adamantinas nesse canal mediano é, de algum modo, e para empregar uma palavra
correspondente à sua linguagem, o reator que permitirá, no momento vindo, desencadear o fenômeno a que
vocês chamam ascensão e que nós preferimos, de nosso lado, chamar translação.

Esta translação está em relação direta, de um lado, com a constituição desse canal do éter e, em seguida, pela
disposição tornada possível pelas forças Metatrônicas (que são as forças criadoras primordiais da Luz e a
disposição da Luz, assim como lhes foi dito) a fim de permitir ao seu veículo rudimentar (ou sutil, conforme o
caso) participar desse fenômeno de translação e tornar possível esse fenômeno de translação.

O fenômeno de translação é um processo que está diretamente ligado à constituição desse canal do éter e,
obviamente, à ignição de certo número de chaves que levam a acender o que eu chamei de lâmpadas, as sete
lâmpadas, ou seja, seus sete chacras.

É importante compreender que esse trabalho é um trabalho real da Luz e da organização da Luz.
Ele se tornou possível pelas chaves Arcangélicas, mas também, obviamente, pelo trabalho que vocês aceitam
fazer, vocês mesmos, para irem para sua Divindade.

Eu recordo que o elemento o mais fundamental, assim como eu lhes dei quando de minha advertência, é o
princípio essencial de não julgamento e de não intromissão de sua consciência na consciência do outro.

É através desse princípio de não julgamento que se encontra a chave a mais fundamental e a mais essencial
ao processo de ascensão.

Isso será vivido, por aqueles de vocês que não o viveram ainda, no momento em que vocês acenderem
realmente a vibração de eu coração.

Ter ou não o coração na mão não é ter a vibração do coração.
A vibração do coração é uma realidade da consciência, uma realidade da disposição da Luz, uma realidade da
constituição do canal do éter que ali é ligado pelo princípio da Cruz, ou seja, a parte vertical correspondendo ao
canal do éter ou à nova camada associada ao Sushumna.

Vocês têm a possibilidade de realizar a fusão da horizontalidade com a verticalidade acendendo o estágio dito
de irradiação Divina, tornado possível devido à ativação, em vocês, da energia Serafínica, em outros termos,
do fogo solar.

Vocês devem realizar essas etapas da Cruz, necessariamente, antes dos fenômenos de natureza elementar, e,
sobretudo, solar, devendo ocorrer no momento da ascensão definitiva.

A partir de hoje, e já desde alguns dias, algumas semanas mesmo (aparentemente desde a data de 25 de
março e, sobretudo, desde a data de 7 de maio), certo número de veículos constituíram esse corpo dito de Luz
inteiramente e, portanto, foram capazes, obrigatoriamente, de ascensionar e se transladar com seu corpo ou
sem seu corpo no mundo da quinta dimensão, inteiramente.

Vocês estão, atualmente, a cavalo entre dois mundos, como o disseram algumas entidades.
Entretanto, estar a cavalo entre dois mundos necessita tomar consciência, imperativa e rapidamente, de sua
própria dualidade de comportamento, em algumas ocasiões.

Isso não é um julgamento, nem uma condenação.

Os elementos que vocês vão reencontrar, através das pessoas que lhes serão colocadas no caminho, vão lhes
permitir compreender e aceitar algumas coisas distorcidas que podem existir mesmo na constituição de seu
corpo de Luz.

Assim como o Cristo disse: “Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem”.

Aquele que se permitisse julgar um comportamento inadequado estaria, ele também, na inadequação.

Convém, antes de tudo, engajar um processo de confiança quanto à ausência de julgamento.

A Luz, lembrem-se (e esse será, sobretudo o papel do Arcanjo Jofiel demonstrar-lhes), é hoje inteligente,
inteligente no sentido o mais nobre.
Quer dizer, jamais a Luz poderá ir contra a Luz.
É tão simples assim.

É-lhes, portanto, solicitado, além da confiança na Luz, o fenômeno de abandono à Luz.

É através desse processo de abandono à Luz que vocês realizarão, primeiramente, certo número de erros
inerentes à sua posição interior entre dois mundos.

Isso concerne a alguns traços de caráter ou de comportamentos ou alguns modos de funcionamento ligados



aos esquemas prescritos que vocês transportam, de geração em geração.

São esses esquemas que vocês não percebem na totalidade.
Entretanto, estejam certos de que aqueles a quem vocês se dirigem percebem isso em vocês e, entretanto,
eles não podem lhes dizer ou lhes afirmá-lo porque eles se colocariam, eles mesmos, no desequilíbrio e,
portanto, na dualidade com relação ao que eles observaram.

Convém, naquele momento, que vocês estejam na posição daquele que vê ou daquele que é visto em seu
defeito, confirmar seu abandono à Luz e deixar a Luz trabalhar em vocês, a fim de lhes revelar o que deve ser
revelado, a fim de lhes permitir irem para o caminho da constituição desta cruz gloriosa em sua interioridade, ou
seja, juntar-se ao caminho do Cristo.
Não há outra coisa a fazer além disso.

O resto são apenas construções mentais, jogos ligados à ilusão da 3D dos quais vocês participam ainda,
agora, com relação a esse processo.

Antes de ir mais adiante na apresentação do Arcanjo Jofiel, gostaria de saber se vocês têm coisa a dizer, em
sua língua.
Essas coisas a dizer podem tanto se referir aos questionamentos, mas, também, como dizer..., à ocasião de
lhes permitir descarregarem-se de algumas coisas em consciência e em verdade.

Não se esqueçam de que o que vocês desejam esconder nos é profundamente visível e, em alguns casos,
profundamente desagradável.

Entretanto, nós obedecemos ao princípio que eu acabo de enunciar, portanto, nós não apontaremos jamais o
dedo, nós não acusaremos jamais, nós esperamos simplesmente que a vontade da Luz se manifeste,
inteiramente, na integralidade, em seu ser interior.

Questão: como perceber os antigos esquemas para poder remediar isso?

É, no entanto simples aceitar e realizar o abandono à Luz.

Isso passa por uma primeira etapa que é, eu diria, uma espécie de confiança, mas também de fé na Luz.

A partir do momento em que você dá esse primeiro passo, você constatará, de maneira rápida, ou brutal, em
alguns casos, que a Luz é verdadeiramente o elemento curador e o único capaz de transcender alguns de seus
limites, impostos por você mesmo quando de sua educação ou, também, pelo que vocês chamam as
diferentes linhagens.

Não se esqueça de que você passa (e isso foi repetido em várias vezes) de um governo humano para um
governo espiritual, de um tempo humano para um tempo espiritual.
Isso se traduzirá, necessariamente, por uma transparência que deverá ser manifestada, conscientizada,
concretizada, ao nível de sua vida encarnada, antes de passar, real e totalmente, na nova dimensão, se tal é
sua possibilidade e se tal é seu anseio (e não desejo).

Entretanto, não é nada que não possa ser transcendido pela Luz.
Não é nada que não possa ser colocado na Luz pela Luz.

Lembre-se de que é você, e unicamente você, quaisquer que sejam os níveis de consciência que nós os
fazemos experimentar e viver, que pode desencadear o processo de aceitação total da Luz.

O ser humano de boa vontade que avança para a Luz e que compreendeu os mecanismos de Luz, estaria
ainda num plano puramente emocional ou mental, vai tudo fazer para suprimir o que é evidente, o que é
flagrante.

Entretanto, do exterior, aqueles que já engrenaram de maneira um pouco mais avançada, eu diria, o caminho de
retorno para a Unidade, veem nos outros certo número de defeitos.
Mas eles não podem apontar o dedo, ou falar desse defeito, senão, vocês compreenderam, eles se
colocariam, eles mesmos, na dualidade e, portanto, voltariam a descer, eu diria, de um estágio bastante
importante.

É preciso efetivamente compreender que vocês passam de linhagens humanas às linhagens espirituais.

Vocês não podem manter as linhagens humanas e pretender participar das linhagens espirituais.
Isso significa que vocês devem eliminar toda noção de filiação humana.

Enquanto vocês permanecerem sob a influência da filiação humana, vocês não poderão participar à filiação
espiritual.

Do mesmo modo, os esquemas de funcionamento, ancorados em você e invisíveis aos seus olhos e à sua
consciência, para você mesmo, mas visível do exterior (mas, no entanto, não podendo ser mostrado por



aqueles que os veem em vocês, sob pena de dualismo), obviamente, necessitam um abandono ainda maior à
Luz.

A Luz, a partir do momento em que você aceita seu trabalho no interior de você, agirá realmente,
profundamente, para apagar essas zonas de sombra.
Mas, em particular, as filiações humanas (ou seja, tudo o que concerne às relações afetivas, familiares,
genéticas, transgeracionais e ligadas aos apegos) devem desaparecer e cessar, de maneira irrevogável.

Vocês não podem pretender manter um nível de consciência elevado e continuar a manter os esquemas
vindos do que se chama a 3ª dimensão que foi necessária durante um tempo suficientemente longo.

Hoje, aí está o que importa, não talvez a compreender, mas, ao menos, a terem escutado, para lhes permitir, a
uns e outros, passarem desta filiação humana à filiação espiritual.
Isso não querendo dizer, obviamente, que é preciso rejeitar aqueles a quem vocês chamam seus parentes ou
suas relações afetivas, mas, ao contrário, transcendê-los para vê-los com um olhar novo, aquele que restitui a
liberdade ao outro e que não o sujeita ao próprio modo de pensamento de vocês ou a um modo de
pensamento ligado a uma linhagem humana, qualquer que seja.

Isso é válido para as correntes espirituais do passado.

Vocês se tornam seres capazes de lucidez e convém encarar tanto os princípios eminentemente importantes,
como o princípio Crístico ou o princípio Budista com um olhar novo, despojado totalmente de qualquer noção
de filiação a uma Ordem ou a uma religião.
Não pode ser de outro modo.

Vocês viveram sob a influência de certo números de raios que foram necessários, durante fases precisas de
sua evolução, mas não se esqueçam de que o Pai é transformação, de que a Luz é transformação.

Nos multiuniversos vocês não podem, portanto, pertencer a um modo de funcionamento passado e pretender
aceder a um modo de funcionamento novo.
Tudo o que vocês vivem hoje é novo.
Tudo o que vocês vivem hoje é uma página nova.
Tudo o que vocês vivem hoje é uma nova etapa de seu crescimento e de sua vida.

Trata-se de uma revelação do que vocês são.

Vocês não podem manter o que, no entanto, foi necessário, e muito útil, e recomendável, nos tempos
pertencentes ao passado desta 3ª dimensão e acederem, ao mesmo tempo, à 5ª dimensão.

Vocês devem, como lhes foi dito em outros lugares e em outras circunstâncias, lavar suas vestes, a fim de se
cobrirem com seu corpo de Luz.
Esse não pode ser constituído com os esquemas antigos, preconceitos antigos e apegos que vocês mantêm
de maneira artificial.

Questão: você disse: “tudo o que vocês vivem hoje é novo”. Deve-se aplicar isso ao conjunto dos
dias novos que se apresentarão a nós?

Sim.
A partir do momento em que vocês começam a se abandonar à Luz (qualquer que seja o estágio deste
abandono, que ele seja total ou incompleto) vocês observarão certo número de mecanismos colocando-se no
trabalho para lhes “facilitar”, a tarefa e a alegria.

Isso é uma bênção.
Vocês estão lúcidos, vocês são seres conscientes, independentemente mesmo da Luz e independentemente
de sua posição a cavalo entre duas dimensões.

Vocês devem compreender que progressivamente e à medida que vocês aceitam o abandono à Luz,
progressivamente manifestar-se-á a vocês a nova filiação, as novas sincronias, os novos significados e os
novos reencontros e as novas energias.

Mas é um momento em que é preciso saber soltar.

Questão: toda intenção exterior é então excluída?

A intenção, se é manifestada pela Luz, é estrita verdade.
Se ela é manifestada por qualquer vontade, inconsciente ou consciente, de manipulação, vocês se
aperceberão muito rapidamente que esta intenção não é da ordem da Luz.

Seu aprendizado será extremamente rápido para permitir diferenciar a intenção da Luz e a intenção do ego, em
vocês, através dos resultados das sincronias e da fluidez que se instaurarão na ocasião desta experimentação.



Ainda uma vez, compreendam efetivamente que não é questão nem de julgar, nem de condenar, mas de
experimentar o que participa do que eu chamaria a intenção vinda da Luz e a intenção vinda do ego.
Os frutos não serão absolutamente os mesmos e, disso, vocês tomarão consciência, eu diria, como o nariz no
meio de sua cara.

Questão: pode-se considerar que tudo é novo em todo momento?

Nem tudo é novo e há regras, mas as regras são feitas para serem transcendidas a outro nível.
Portanto, a novidade corresponde, de fato, ao aprendizado que vocês fazem, mas, entretanto, este
aprendizado se faz nas estruturas antigas que devem ser modificadas, transformadas, e, algumas, efetivamente
abandonadas.

Assim como eu exprimi, muitas coisas, efetivamente, são novas.
Muitas coisas novas chegam à sua consciência, mas vocês devem levar um olhar lúcido sobre as
manifestações que ocorrem no desvio de um determinado comportamento.

É através do que vocês observarem, no exterior, com relação a vocês mesmos, que vocês saberão, de
maneira inabalável, se vocês estão na precisão da Unidade ou ainda na inexatidão da dualidade.

Entretanto, sem condenar nem o exterior nem você mesmo, mas simplesmente fazendo a experiência, há
casos em que a experiência desagradável pode se repetir.
Isso implica, naquele momento, outra virtude da Luz, que é a paciência.

Questão: é então o abandono à Luz que nos permite ter uma neutralidade como expectador no que
diz respeito ao exterior e ao interior?

É mais do que a neutralidade.
A neutralidade pode ser uma saída com relação a uma falta de responsabilidade.

A palavra mestre é verdadeiramente o abandono à Luz.

Entretanto, o importante é compreender que vocês jogam o jogo do aprendizado.
O jogo do aprendizado necessita compreender, com seu coração, e também com seu intelecto mais
sublimado, como se arranjam as peças do quebra-cabeça e ver o momento em que o quebra-cabeça não está
montado de modo correto.
Ver quer dizer, novamente, desconstruir e reconstruir de outro modo, mas não é acusando o exterior de seu
erro de construção que vocês desconstruirão o que vocês têm que desconstruir em vocês mesmos.

Assim, nada vem do exterior, mas, efetivamente, de seu interior.

O que se manifesta a vocês, no período de efusão de radiação do ultravioleta, são necessariamente
mecanismos de sincronia que são colocados em seu caminho a fim de lhes permitir irem para mais
desconstrução e mais reconstrução nova.

Mas vocês devem aceitar, a partir do momento em que viram, a etapa a desconstruir e realmente a
desconstruir, mesmo se isso provoca a repetição de uma construção anormal.
Vocês têm certo tempo, e certa presença pela orientação da Luz, que lhes permite realizar isso.

Questão: o abandono à Luz faz-me sentir uma grande alegria, mas, ao mesmo tempo, um medo que
reforça a dúvida e o controle.

Sua pergunta junta-se, efetivamente, à própria natureza do não abandono total à Luz.

De onde vem esta oposição?
Ela vem do jogo de seu mental.

Não é um jogo emocional, é um jogo de sua estrutura mental que funciona de acordo com o modo da razão.
A razão funciona sempre no modo dualista, porque, para uma escolha, haverá sempre duas soluções, mas a
noção de coloração e de escolha oporá sempre a noção de prazer ao desprazer.

Portanto, se vocês permanecem sob a influência desta noção, vocês persistem nos esquemas de
funcionamento ligados à dualidade.

A Unidade não conhece nem prazer nem desprazer.
A Unidade não conhece a noção de utilidade ou de inutilidade.
A noção de agradável ou desagradável.
A Unidade é tudo.

Simplesmente, isso corresponde ao que lhes estabeleceu, ao nível vibratório, o Arcanjo Metatron, ontem à
noite.



O famoso Eu Sou.

Estando no Eu Sou, pronunciado, em hebraico, Heieh, o Heieh permite apagar a dualidade.
Isso participa do abandono à Luz.

O que faz com que, pelo momento, vocês tenham a impressão de não se abandonarem à Luz?
É, obviamente, o que vocês chamam o pequeno eu, seu ego, que recusa entrar no Si-Unidade.

Vocês viveram, quando das primeiras efusões da radiação do ultravioleta que nós emitimos para vocês, a
capacidade de realizar, ao nível de seu Manipura chacra, o Si-Unidade.

Eu os remeto às palavras que foram pronunciadas naquela ocasião pelo Arcanjo Miguel, porque elas lhes darão
todos os esclarecimentos, a fim de realizar, antes de penetrar a etapa da Unidade ao nível do coração, o Si-
Unidade ao próprio nível de seu ego.

Questão: que significa esta alegria interior espontânea, sem motivo exterior?

Não há necessidade de explicação com relação à alegria interior.

A alegria interior participa do Eu Sou.
Ela é a alegria da Presença reencontrada, a alegria da irradiação da Unidade reencontrada.

Ela não tem necessidade de significado outro além do que ela é mesmo.

Querer colocar palavras e encontrar uma explicação com relação à alegria da Unidade, ao que vocês chamam o
Samadhi, os faz instantaneamente sair do Samadhi, porque não se trata de modo algum do mesmo nível de
referencial.

Vocês não têm que colocar palavras no Eu Sou.
O Eu Sou é um estado que se vive.
Sendo um estado que se vive, ele se basta por si, por sua conexão à Fonte.
Não há significado, não há significação, além do ser o Eu Sou.

Questão: a experimentação não arrisca nos queimar as asas?

O fogo espiritual nada tem a ver com o fogo material.

O abandono e o medo de se queimar, ou o medo de se enganar, faz parte do jogo de seu mental.

Colocar esta questão significa que permanentemente vocês estão na noção de controle entre a noção de
prazer / desprazer, de eficácia / ineficácia, ou ainda de bem e de mal.

Não pode haver mal na Luz.
A visão do mal é uma visão que eu qualificaria de maniqueísta, que foi necessária devido à experimentação
que vocês escolheram e decidiram desde certo numero de ciclos, para alguns.

Entretanto, convém compreender que, a um dado momento, o modo de conduta de sua vida é diferente.
Isso pode corresponder, se gostam de imagens, a passar da bicicleta ao automóvel.

Vocês não têm mais necessidade de pedalar quando vocês estão num automóvel, se não estão num
automóvel a pedais, o que concerne a uma idade específica de suas vidas.
É como se vocês estivessem num automóvel potente e vocês procurassem ainda os pedais.

Questão: como educar o melhor possível os filhos sem estar num jogo de poder?

Se você estivesse suficientemente na realidade da Luz na 5ª dimensão (o que não é ainda o caso,
obviamente), você poderia, simplesmente por sua irradiação, sem poder, sem outra orientação além daquela
da Luz, educar e criar seus filhos.

Para aqueles de vocês que são pais, qualquer que seja a idade dos referidos filhos (que não são seus filhos,
eu os lembro), antes de tudo, cultivar sua Luz, cultivar seu abandono, e vocês constatarão que as coisas
acontecerão de maneira muito mais fluida.

Eu não quero dizer com isso que elas acontecerão de maneira conforme a suas expectativas, com relação aos
comportamentos dos filhos que seriam inadequados, porque eles participam também, mesmo se estão, já,
antes de certa idade, na Luz, a formas matriciais induzidas, obviamente, por sua sociedade, que tende a afastá-
los da Luz autêntica.

Mas se você mesmo volta a se tornar esta Luz e esse farol, bem, eles irão para onde houver a Luz,
espontaneamente.
Mas isso necessita fazer um trabalho de abandono importante de você mesmo.



Você não pode exigir dos filhos que eles se comportem segundo suas regras, se você mesmo não se
comporta de acordo com o que você quer, ou seja, as regras da Luz.

Você não pode pretender, em outros termos, o abandono de seus filhos à sua vontade, se você mesmo não
está abandonado à vontade da Luz.

Se você não está abandonado à vontade da Luz, isso significa que resta em você, assim como eu o exprimi,
certo número de oposições ou, se prefere, zonas de Sombra.

Como você quer, nessas condições, que seus filhos sigam a Luz, uma vez que você mesmo manifesta a
Sombra, qualquer que seja a idade desses filhos?

Questão: o afastamento do cônjuge é uma consequência de uma dissonância das vibrações ou de
uma falta de abandono à Luz?

Há situações ligadas às pessoas, ligadas aos apegos, ligadas aos lugares de vida, ligadas aos
comportamentos, que se afastam necessariamente de vocês porque vocês não participam do mesmo plano
vibratório e do mesmo plano evolutivo.

Entretanto, seria um erro fundamental querer fazer participar, a todo custo, o cônjuge, ou uma relação afetiva,
ou uma relação filho / pai, de sua própria evolução.

Você prejudicaria, com isso, a própria evolução da alma que vocês querem, assim dizendo, proteger ou elevar.

Essa é também uma forma de manipulação.

Vocês devem, portanto, aceitar, entregando-se à Luz, que alguns caminhos (que foram, em alguns momentos,
apaixonantes, enriquecedores) possam, aí também, morrer.

Vocês devem efetivamente morrer para certo número de apegos, que eles sejam ligados a lugares, a
comportamentos, a associações, a funções.

Mesmo tudo isso foram apenas jogos que lhes permitiram aceder ao momento que você vive.

Entretanto, é preciso aceitar fazer o que eu chamaria os lutos.

O que é permitido pela noção de luto é ser capaz de se desapegar.

Não se esqueça jamais que o abandono à Luz se acompanha de uma fluidez, de uma sincronia e de uma
aplicação da alegria.
Todo acontecimento, ou toda circunstância que ocorre em suas vidas provocando uma perda da alegria,
necessita uma compreensão maior de sua parte, como do evento que desencadeou isso.

A partir do momento em que você estiver totalmente abandonado à Luz, tudo se produzirá de maneira simples.

O Amor é simples.
A Luz é simples.
A vontade do Pai é simples.
Ela pode ser um grande rigor, como você a experimentou com a energia Metatrônica e a consciência do
Arcanjo Metatron, mas, entretanto, ela segue o que se chama a linha de menor resistência.
Isso é, hoje, verdadeiro.

Isso não era talvez verdadeiro segundo os modos de funcionamento da 3D, mas, indo para outra dimensão,
para uma translação dimensional em outro espaço e em outro tempo e, por vezes, em outro corpo, você deve
aceitar as regras do jogo da mudança.
Daí decorrerão coisas muito mais simples em suas vidas.

Nós compreendemos que, devido ao dualismo em suas estruturas cerebrais e vibratórias, vocês possam estar,
em alguns casos, em oposição ou em conflito com relação a algo que vocês não compreendem.

É-lhes solicitado, naquele momento, rever sua cópia e não voltar a funcionar como antes, qualquer que seja a
ferida, qualquer que seja o sofrimento, qualquer que seja a irritação que isso gera em vocês.

Há, naquele nível, a oportunidade de rever sua cópia, em todos os sentidos do termo, a fim de reconstruir o
que deve ser novamente desconstruído.

A fase de desconstrução que vive seu planeta, e de reconstrução, se faz não em uma etapa (isso não quer
dizer, quando tudo está desconstruído, que algo reconstruído é perfeito, obviamente), pode haver um conjunto
e uma sucessão de desconstruções permitindo reconstruções, eu diria, incompletas, a fim de conduzir à
construção a mais de acordo e autêntica com a Luz.



Questão: o único apego autorizado é o apego à Luz?

Crer que o apego à Luz não é um apego seria um erro.

O abandono à Luz não é um apego à Luz.
Abandonar-se não é se ligar.
Abandonar-se não é se apegar.
Abandonar-se é ser.

Questão: qual é o significado ou o impacto do que foi infusionado ontem por Metatron?

Metatron infusiona, em vocês, as novas formas, os novos paradigmas ligados à translação dimensional.

Entretanto, ele não pode permitir, sozinho, a emergência desta nova consciência.
Isso é realizado, inteiramente e na finalidade, pelo último Arcanjo que intervirá, que é aquele ligado à noção da
reversão.

Assim, portanto, eu voltarei nesta noção de reversão antes da intervenção e da concretização do Arcanjo Uriel,
como chave de suas lâmpadas, naquele momento.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

____________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://www.autresdimensions.com/


"Quando se diz que um pensamento pode matar tão certamente quanto os seus meios físicos, isso é evidente."

*O JULGAMENTO, A DOENÇA e A CURA*

O julgamento é possível e mesmo desejável quando vocês estão face a face com uma pessoa, porque isso
permite dissolver a dualidade associada ao julgamento.

O julgamento que é afirmado quando lhes é solicitado para não julgar, é semelhante a isso.

Quando vocês forem 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, e quando naquele momento vocês falarem de uma
terceira pessoa, aí, vocês estão no julgamento.

Por quê?

Por que, naquele momento, a pessoa de quem vocês falam bem ou falam mal, não tem meios de apreender a
vibração que lhe chega.

Quando se diz que um pensamento pode matar tão certamente quanto os seus meios físicos, isso é evidente.

A partir do momento em que vocês estiverem em dois, falando sobre uma terceira pessoa, vocês não estão
mais no caminho de Cristo, simplesmente porque vocês emitem para essa pessoa, que não está ciente da sua

discussão e das suas palavras, um pensamento que vai chegar a ferir da maneira mais profunda a sua alma
sem que ela própria possa saber, ou responder, ou reparar o que foi feito.

Assim, o fato de não julgar não se expressa pelo fato de não dizer a verdade a uma pessoa, mas, sim, pelo fato
de não falar de uma pessoa na sua ausência.

Dessa forma, é este comportamento que devem mudar de maneira radical para não entrarem em oposição ao
princípio Crístico.

É isso que dizia Cristo quando lhes pediu para não julgarem, especialmente para os seres conscientes.

Eu entendo por seres conscientes, os seres cuja consciência está polarizada nos mundos espirituais e cuja
vibração é tal que se vocês estiverem reunidos pela vibração, pela sua confiança, pela sua consciência, e

expressarem um pensamento sobre uma terceira pessoa, vocês destroem a terceira pessoa e vocês destroem
a anomalia, tão seguramente como se vocês a matassem.

ANAEL - 20 de maio de 2009 - Autres Dimensions

**SAINDO DA ILUSÃO 5**
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Eis o que eu tinha para lhes dizer sobre o conceito de julgamento.

E isso constitui a maneira de se articular com o próprio conceito de doença.

A doença corresponde a um desequilíbrio.

A 3a. Dimensão dissociada é um mundo de desequilíbrio onde vocês precisam buscar constantemente o
equilíbrio.

O equilíbrio é dinâmico.

Ele pode, em alguns casos, ser estável, como é o caso nas Dimensões imediatamente superiores.

Então vocês passam a vida buscando um equilíbrio, ou seja, buscando a Unidade, estando todos em um
mundo de dualidade.

Os criadores, as forças Metatrônicas, as forças de precipitação na matéria, que os levou aí onde estão nesta
Dimensão, têm feito extremamente bem as coisas.

Pelo princípio de similitude, existe na natureza nativa, em todos os reinos e nos elementos da natureza, a
solução a todos os problemas relativos às anomalias e patologias do seu corpo.

Quer seja no nível físico, no nível etéreo e em outros níveis muito mais sutis.

As forças da natureza são as que vão lhes permitir, de maneira indefectível, conectar com a sua Unidade, tanto
pelo reino mineral como pelo reino vegetal e reino animal.

O apelo às forças de outras Dimensões com relação à cura necessita também que tenham integrado esse
princípio em meio à sua vida.

***

A natureza é o elemento curador da sua própria natureza.

Isso é essencial de entender e, quando nós falamos de natureza, nós não falamos de produto transformado
pelo homem, mas dos próprios elementos da natureza, tomados em meio à própria natureza.

Entretanto, compreendam bem que para cada desequilíbrio associado à sua dualidade manifestada, a doença
não é nada mais do que a perda transitória da sua Unidade.

Se a perda fosse definitiva, vocês passariam finalmente no mundo Unitário, vocês passariam pela porta que é
denominada morte.

No entanto, a doença é a oportunidade que lhes é dada de entender esse princípio essencial de que toda força
de cura é uma força ativada, pela natureza, em meio à natureza.

Não existe doença que não possa ser curada pelas forças nativas.

Essa etapa é para integrar.

Então, obviamente, vocês falam e vocês vivenciam cada vez mais forças curadoras não pertencentes ao
mundo da natureza desta Dimensão, mas, sim, ao que vocês denominam forças espirituais.

Em última análise, o arquétipo vibratório mais elevado que pode colocá-los em relação com a tripla Unidade é,
evidentemente, o triângulo.

Portanto, vários de vocês começaram a perceber, desde a efusão Metatrônica, o que eu
denominaria civilização dos triângulos.

A civilização dos triângulos pertence ao que nós chamamos de 24ª Dimensão e que é, então,
incontestavelmente superior, em nível vibratório, ao nível de informações que podemos fornecer.

Entretanto, ao se manifestarem, os triângulos são uma qualidade de radiação que lembram, do mesmo modo, a
frase de Cristo: “quando vocês forem 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês”.

É nisto que o conceito de doença se articula com o conceito de julgamento.

O julgamento é um olhar dual levado sobre a Unidade.

Nada mais.

A doença é uma manifestação da dualidade em meio a um organismo dual buscando a Unidade.

Desse modo, a doença é julgamento.

A doença é um julgamento de vocês, sobre si próprio, manifestando uma anomalia.

A única maneira de obstruir e de fazer desaparecer, de transcender esse julgamento é recorrer, em proporção
variável segundo o seu nível de consciência, à natureza nativa ou às forças espirituais.

A função triangular tem a particularidade essencial de fazê-los compreender o que é denominado tripla Unidade
e o mistério mais importante associado à encarnação: a Fonte 3 em 1.

Esse é um princípio indefectível da Luz.

Como sabem, a Luz está organizada nas Dimensões superiores sob a forma hexagonal ou geodésica.



Há, então, 6 lados nas partículas de Luz, ou seja, há um certo número de triângulos que compõem essas
partículas, essa Luz.

***

Encontrando a Unidade em meio ao seu desequilíbrio dual de manifestação, permite-lhes a reparação.

Isso corresponde à compreensão do julgamento e, então, a não aceitação do julgamento, quer esse
julgamento seja expresso em relação a si próprio ou em relação ao exterior.

Eis as causas principais das doenças.

Obviamente, eu sei que vocês falam de doenças kármicas, de doenças cujas origens são diversas.

Mas, decididamente, tratar-se-á sempre de uma violação da tripla Unidade.

A violação da tripla Unidade participa simplesmente do que vocês denominam, e que nós denominamos para
vocês, o julgamento.

Portanto, é solicitado para não julgarem.

Compreendam bem que a dualidade não está ligada a um ser frente a outro ser e lhe dizendo as suas quatro
verdades, no sentido em que entendem isso, mas, mais, ligada ao fato energético, vibratório e de consciência,

de conversar sobre uma pessoa ausente.

Se vocês forem 2 ou 3 reunidos em meu nome para conversar sobre outra pessoa, vocês participam do
julgamento e da doença, da sua como a do outro.

Eis o que eu tinha para lhes dizer antes de passar as indicações mais precisas, progressivamente e à medida
que este dia permitir engajá-los na tripla Unidade de cura, a fim de permitir a intervenção eficiente do Arcanjo

Rafael (*).

A finalidade da cura sendo simplesmente fazê-los passar do estágio dissociado do seu ego para o estágio do
coração.

Trata-se do que foi denominado a ‘porta estreita’, mas também do nascimento de um novo corpo espiritual
chamado de embrião Crístico [8º. Corpo, situado na ponta do esterno]ou de nascimento da criança interior.

“Ninguém pode penetrar no reino dos céus se não se tornar de novo como uma criança”, como disse Cristo.

Vocês devem, em consciência, tornarem-se novamente como uma criança.

Tornar-se de novo como uma criança significa, simplesmente, abandonar os prejulgamentos, abandonar os
julgamentos, viver no agora, viver em Comunhão com toda a Criação.

O conjunto da Criação nos remete inexoravelmente à natureza da qual vocês participam neste mundo.

Vocês têm perguntas em relação a isso?

***

Pergunta: desde a infância, tivemos várias oportunidades de julgar no sentido em que você
entende...

Todo o mundo fez isso.

***

Pergunta: … então, como reparar isso?

Passar do ego ao coração é uma verdade que implica no não julgamento.

Isso lhes foi explicado longamente pelas palavras e pelas vibrações.

Isso corresponde também à passagem da tripla Unidade para a Unidade mais integral, esta vez.

É a passagem do ego ao coração.

É a passagem à dimensão do Amor.

Obviamente, todo ser humano, pelo fato da passagem na dualidade, e, isso, desde a sua mais tenra infância,
participa dessa dissociação e dessa dualidade.

É-lhes mesmo impensável não mais emitir pensamentos sobre outra pessoa, pelas palavras, ao se falar dela
com outra pessoa.

Mas, entretanto, isso participa da dualidade, da dissociação e da doença.

A origem final das doenças, de todas as doenças, vem unicamente deste fato.

Quer sejam as suas doenças ou as produzidas com o outro ou amplificada com o outro.



Vocês entendem isso quando começarem a viver as forças de cura do Arcanjo Miguel.

Por enquanto, o que é expresso em palavras são apenas ideias e conceitos dos quais terão oportunidade de
verificar, por si mesmo, no seu corpo e no corpo do outro, a realidade intrínseca.

***

Pergunta: como fazer quando nos encontrarmos nessa situação. Esquivar-se? Centrar-se no
coração?

Estar no coração, totalmente, é obviamente de longe preferível, mas o perigo está também nesse nível.

A partir do momento em que estiverem no coração (e o seu mental sempre presente, é claro, pelo próprio fato
da sua encarnação), a partir do momento em que conectarem com Dimensões superiores pelas vibrações dos
seus centros (das suas lâmpadas, como nós denominamos isso), se, naquele momento, estando nesse estado
vibratório de Comunhão, vocês estiverem reunidos em 2 e, então, em palavras, em efusão, em realidade, pela
dimensão Crística, e naquele momento vocês emitirem pensamentos ou julgamentos em relação a pessoas
ausentes, vocês caem instantaneamente na dualidade e se afastam, vocês mesmos, como o outro, da sua

própria Divindade.

Evidentemente, estar no coração é um encargo e uma responsabilidade e isso é uma alegria, com certeza.

Mas vocês devem tomar consciência, imperativamente, de que as vibrações e as palavras são energias
extremamente poderosas, ainda mais quando o seu nível vibratório for elevado.

O problema não é o mesmo a partir do momento em que estiverem, para alguns de vocês, na 5ª Dimensão.

Por quê?

Por que, naquele momento, as palavras não mais existem.

O modo de se comunicar é, como vocês denominam, mesmo se isso for apenas um pálido reflexo, a telepatia.

O problema é que a telepatia não pode estar confinada nas palavras.

A telepatia se propaga em todas as direções e vocês não podem falar de uma pessoa sem que ela seja
informada instantaneamente, na vibração, o que não é o caso nesta Dimensão.

A realidade vem então realmente, objetivamente, principalmente desse conceito de julgamento.

O julgamento, eu repito, não consiste em dizer ao outro o que ele é, ou ao menos o que se pensa que ele é,
mas em se exprimir sobre uma terceira pessoa, porque naquele momento, vocês entram em uma realidade

que eu qualificaria de mortal.

***

Pergunta: quando conhecemos, quando sentimos esse tipo de coisas cara a cara, como reagir?

Convém, nesse caso, afirmar o que vocês sentem, não como uma verdade, mas como uma percepção que
lhes é própria.

Naquele momento, vocês dão início ao conceito de reparação, pois colocam o outro (quer isso seja verdadeiro
ou falso) frente a uma responsabilidade nova e transparente.

Vocês propiciam o diálogo.

Esse diálogo leva precisamente à resolução deste aspecto dual.

Vocês engrenam necessariamente o retorno à Unidade com essa pessoa e vocês engrenam o retorno à
dimensão Crística.

***

Pergunta: O.M. AÏVANHOV disse que seria melhor permanecer em silêncio nesse tipo de situação.

Plenamente.

Aquele que compreendeu e que permanece na dimensão do coração não pode intervir, mas isso diz respeito
às pessoas em meio a um grupo falando de outra pessoa.

Essa pessoa, estando em paz com ela mesma, não tem, ela, que intervir, pois ela não disse nada sobre a tal
pessoa, mesmo se consciente.

***

Pergunta: podemos reequilibrar isso emitindo a Luz?



O problema é que uma vez que vocês tiverem, em relação a uma pessoa, emitido um pensamento (positivo ou
negativo, isso segue nos dois sentidos), vocês vão induzir um movimento de energia sobre essa pessoa, pelo
próprio fato de ter levado a sua consciência sobre essa pessoa, com uma terceira pessoa. Nesse momento,

vocês podem reparar emitindo a Luz e o Amor, mas esse pensamento e essa emissão da vibração serão
coloridos pelo que vocês tiverem dito anteriormente.

O conceito de transparência, o conceito de transcendência, exige a reparação.

A reparação deve ocorrer, também, no nível onde se situa o desequilíbrio.

Portanto, o veneno que vocês representam através das suas palavras está relacionado com isso e unicamente
com isso.

Assim se perpetuam as anomalias envolvendo sete gerações anteriores.

Não se trata de uma visão da mente, mas de uma realidade vibratória.

Há pessoas que, através de reuniões e sem estarem conscientes da dimensão do coração, pelas suas
palavras, vão induzir uma maldição atingindo sete gerações.

Essa verdade que lhes é anunciada agora é algo de fundamental e de capital na compreensão da dimensão
humana nesta Dimensão e em Dimensões futuras.

***

Pergunta: quem recebe isso não pode simplesmente devolver em Amor?

É necessário que ele seja esclarecido.

É necessário que ele conheça, com eu disse, a origem do que é induzido.

Não há nenhuma maneira, especialmente se ele próprio estiver no coração, de saber a origem do que lhe
chega.

***

Pergunta: essa é uma forma de canibalismo energético?

A palavra canibal não é adequada.

Falar de canibalismo quer dizer comer.

Vocês devem saber que em termos energéticos, não é aquele que come que está ganhando, mas aquele que
é comido.

É um princípio essencial do qual Cristo participou dizendo: “isso é o meu corpo” falando do pão.

Era um símbolo que foi traduzido, particularmente na religião católica romana, pela hóstia e que é uma imagem
distorcida da realidade.

A palavra canibal não é totalmente correspondente, já que vocês não comem o outro porque, se comessem,
vocês estariam no Amor.

Entretanto, vocês vão produzir uma vibração que vai chegar a se impactar na falha do outro e vocês então vão
reforçá-la.

Isso é uma realidade energética.

Vocês fazem a mesma coisa, também, em relação a vocês mesmos, em certos casos.

E então o conceito de julgamento relacionado a vocês próprios conduz à sua própria doença.

***

Pergunta: se ficarmos doentes, isso quer dizer que pelo menos duas outras pessoas ...

Não.

Eu bem especifiquei que, por vezes, o julgamento era exercido em relação a si próprio.

Nem todas as doenças que vocês têm vêm dos outros.

A maioria vem de vocês mesmos.

***

Pergunta: como parar um pensamento da forma que acontece, mesmo sozinho?



O que você expressa é para perguntar como acalmar os pensamentos e o mental, isso nada tem a ver com o
princípio gerador de doença no outro.

Neste caso, você produz a doença em você mesmo.

O pensamento de julgamento que vocês emitem, em vocês mesmos, em relação a outro qualquer, diz respeito
apenas a si próprio e à sua própria dualidade.

Neste momento é a vocês mesmos que fazem mal e não ao outro.

É a partir do momento em que vocês exteriorizarem esse pensamento com outra pessoa que vocês vão gerar
uma vibração acarretando o desequilíbrio e a patologia.

Isso é inelutável.

***

Pergunta: exceto se a pessoa estiver presente?

Naquele momento, vocês solucionam um problema, efetivamente, em meio à consciência da pessoa presente
naquele momento.

E, aí, há uma espécie de resolução.

A partir do momento em que vocês estiverem em 3 para abordar um problema, Cristo irá se manifestar
inevitavelmente.

Se a pessoa não estiver presente, é o Diabo que se manifesta.

***

Pergunta: como uma pessoa pode superar uma perturbação em sete gerações?

Isso necessita e implica, no nível da alma que sofre dessa patologia há várias gerações, em transcender, no
seu coração, essa patologia.

Isso necessita do que denominam comumente uma tomada de consciência, especialmente dos fenômenos
geracionais físicos e não orgânicos como certas doenças hereditárias.

***

Pergunta: em qualquer tomada de consciência não há um risco de intervenção do mental?

Naturalmente.

Mas isso faz parte do caminho.

Isso se junta, naquele momento, à cura ligada às forças espirituais.

Entretanto, mesmo para esse tipo de patologia, existem soluções na natureza.

Parece-me que algumas entidades, denominadas Hayoth Ha Kodesh, dando-lhes informações extremamente
precisas, e vocês percebem que por vezes os processos de cura recorrem a um processo da natureza nativa.

Vocês têm, aqui, algumas pessoas que vivenciaram esse processo.

Elas puderam constatar o efeito da energia de cura associado ao que era pedido.

Trata-se então de uma reparação vivenciada nesta Dimensão.

O que não exclui a intervenção de Dimensões superiores, é claro.

Muitas vezes, além disso, vocês têm uma combinação da natureza nativa com as forças espirituais, em alguns
locais.

Por exemplo, no que denominam árvores mestres.

Por exemplo, no que chamamos de fonte sagrada.

Os exemplos podendo ser multiplicados infinitamente, mesmo em relação aos minerais ou a locais vibratórios
onde há pontos cruciais de comunicação entre as forças da natureza nativa e as forças espirituais.



Esses são pontos de reunião multidimensionais.

O que vocês chamariam, no nível da sua consciência humana, mas, aí, no nível da consciência natural (mineral,
vegetal ou animal), de portais interdimensionais.

***

Pergunta: como um terapeuta, em contato com o sofrimento dos outros, pode se liberar dessas
influências ou se curar, se necessário?

Esse é um problema às vezes simples e às vezes complexo.

A partir do momento em que escutarem a queixa do outro, e este é o seu papel como terapeuta, médico ou
qualquer pessoa intervindo no acompanhamento do outro, vocês tomam necessariamente parte desse

sofrimento.

Existe, aliás, um vínculo, naquele momento, que é uma transcendência que vocês não podem perceber que
está ligada à ajuda ao outro, que está ligada ao amor entre os dois seres, mesmo se essa relação for
conflitante, mesmo se essa relação fizer parte de terapias pesadas dissociadas da natureza nativa e

dissociadas das próprias forças espirituais.

No entanto, sempre existe, através desse vínculo, um sentido de ação mágica acontecendo além das palavras
e além das técnicas empregadas.

Os seres que são terapeutas estão, de certa forma, não protegidos, mas imunizados em relação a essa
recorrência.

Entretanto, existem seres apresentando zonas de fragilidade associadas até mesmo ao conceito da doença.

Eles têm que viver, neste nível, um aprendizado e uma experiência que deve parar um dia.

Raros são os terapeutas ou os acompanhantes tendo função real de acompanhamento, tendo função real de
terapia, especialmente quando estão envolvidos no nível da sua consciência, que podem levar toda a sua vida,

durante esse ato.

É preciso compreender que a ação de ser acompanhante e a ação de ser terapeuta correspondem, realmente
e na verdade, a uma reparação das anomalias que vocês cometeram em uma vida passada.

Os terapeutas são, então, os que mais têm que superar essa noção de dualidade e, através da terapia e do
acompanhamento e da ajuda que eles procuram dar aos outros, essa é a melhor escola de reparação.

Portanto, vocês estão no serviço para reparar o que vocês fizeram.

Não há aí nenhuma punição, mas um justo retorno da retribuição.

Entretanto, a um dado momento, isso deve parar.

***

Pergunta: durante esse período de tempo, o corpo pode ser afetado?

Sim. Sistematicamente.

***

Pergunta: como lidar com isso?
Pela parada e pela compreensão desse mecanismo.

Se vocês preferirem, seja qual for a dimensão do terapeuta, mesmo se ele estiver diretamente ligado às forças
da natureza nativa (e principalmente se ele estiver ligado às forças da natureza) e ainda mais às forças

espirituais, o dever de reparação assume todo o seu significado e toda a sua importância.

No entanto, e principalmente neste caso, há um limiar a não ser ultrapassado.

***



Pergunta: quando se é atingido por uma doença é desejável recorrer a um ser como Maria ou
Cristo?

Seria muito mais lógico recorrer à natureza nativa, mas esse conhecimento é cada vez mais perdido, exceto
para algumas etnias, algumas tradições que denominam xamânicas, que não estão mais muito adaptadas ao

que vocês vivem hoje, já que existe uma interpenetração das forças nativas e das forças espirituais.

A cura implica também em uma participação ativa daquele que está acometido pela doença.

A melhor participação ativa é, efetivamente, recorrer a um terapeuta, efetivamente, recorrer à natureza nativa,
efetivamente, recorrer às forças espirituais, mas também adotar a conduta de não julgamento.

***

Pergunta: pode-se ir a um lugar sagrado para se curar?
Os santuários sagrados participam da cura do planeta.

A elevação vibratória do planeta corresponde também a uma forma de cura.

Novamente, a Terra, também, passa para a sua sacralidade, não apenas vocês.

O que significa que tudo é força de cura no que acontece atualmente.

Quer essa cura demande uma partida sem o corpo, uma partida com o corpo ou o fato de retornar a um novo
ciclo.

Isso, e a totalidade do que acontece, correspondem a um fenômeno de cura.

Isso pode existir sem, entretanto, ser uma regra que se manifesta a cada momento.

Tudo depende do seu nível de consciência.

Tudo depende da sua capacidade para estar no não julgamento, particularmente para os locais ditos espirituais.

Mas vocês não podem se privar atualmente da natureza nativa, por que, o que vocês vivem, a natureza vive.

O despertar da consciência, por exemplo, dos vegetais ou da água, foi algo de muito concreto e real.

Vocês podem estabelecer comunicação telepática direta com todos os elementos da natureza, tanto no reino
vegetal, mineral, como animal.

***

Pergunta: o que você chama de limiar?

O conceito de limiar é eminentemente variável.

Cada ser humano possui um limiar de resistência à compaixão, um limiar de resistência às transferências de
energia.

Isto é muito variável segundo os indivíduos.

Não há limiar comum a todos os terapeutas.

***

Pergunta: o que você chama de natureza nativa?

A natureza nativa sendo uma natureza que ocorre por si só e não uma natureza criada pelo homem.

Aí está toda a diferença entre uma paisagem, uma natureza selvagem e uma natureza criada pelo homem.

A natureza criada pelo homem evoca a noção de beleza, mas reflete uma ruptura em relação à existência de
ligação cósmica presente na natureza nativa.

Do mesmo modo, a partir do momento em que vocês cultivarem a natureza, vocês desligam necessariamente
a natureza da sua dimensão cósmica superior.

É preciso reintegrar a dimensão cósmica em meio ao que vocês cultivam.

***



Pergunta: a doença significa dificuldade de falar?

É exatamente isso, a dificuldade de falar, a doença, consiste em dizer o que não somos capazes de dizer
diante da pessoa que incriminamos.

A partir do momento em que vocês exprimirem claramente algo que vocês sentem, quer isso seja correto ou
falso, provoca uma reação por parte daquele que foi incriminado.

Dessa reação sempre irá sair a Unidade, sejam quais forem as circunstâncias, havendo reunificação dos dois
pontos de vista opostos, ou separação de cada Unidade e retorno em meio à sua própria Unidade, ou seja,

interrupção da relação.

Dessa forma, vocês alcançam uma relação justa, autêntica e em conformidade com a lei.

***

Pergunta: e sobre as patologias que se curam espontaneamente?

Isso corresponde à transcendência da dita doença.

Há aceitação do princípio de cura, com consciência, em verdade e na sua vivência.

Vocês constatam isso no nível humano, hoje, de maneira geral, mesmo se não for em vocês, de pessoas que
vão muito mais rápido do que antes.

Isso participa do mesmo princípio.

***

Pergunta: e sobre as doenças autoimunes?

Qualquer doença tem o seu tratamento (seja qual for a doença) em meio à natureza, pelo princípio de similitude
e pelo princípio de consciência.

***

Nós não temos mais perguntas, nós agradecemos. 

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

(*) – ARCANJO RAFAEL (20.05.2009 e 04.05.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2009/05/raphael-20-de-maio-de-2009.html

http://www.portaldosanjos.net/2010/05/raphael-4-de-maio-de-2010.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://autresdimensions.info/articlefadb.html

20 de maio de 2009

***
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DO SITE AUTRES DIMENTIONS

PRIMEIRA PARTE

Minha esfera de influência é tudo o que corresponde à noção de relação.
A relação é diferente da comunicação.

A relação acontece, geralmente, nas atrações e repulsões que escapam ao seu consciente.

Alguns conceitos são importantes a assimilar, de maneira a elucidar o mistério de algumas relações humanas.

A relação autêntica é aquela que libera.
A relação autêntica é aquela que dá a liberdade.
A relação autêntica é aquela que desabrocha e que coloca no que vocês chamam a alegria.

A relação sincera e honesta é a que retira a prisão do outro, libera vocês, literalmente, do que é chamado, em
seu mundo, apego; libera-os do que é chamado, em seu mundo, o julgamento, do que é chamado, em seu
mundo, sofrimento.

A verdadeira relação autêntica, ligada à relação que vocês mantêm com a Luz e o Amor será, pouco a pouco,
iniciada em vocês, permitindo-lhes, com isso, aproximar a relação multidimensional dos seres que vocês se
tornarão proximamente.

Entretanto, fiel a meu hábito, eu estou aqui, também, ligação e ser de relação, para lhes permitir desabafar suas
perguntas, seus questionamentos, suas dúvidas, não unicamente sobre a relação, mas, de uma maneira geral,
sobre o que vocês vivem, sobre o que vocês apreendem e permitem irradiar ao seu ser interior durante esses
momentos que vocês vivem.

Assim, estou pronto para ajudá-los diretamente, não unicamente através das palavras, mas através das
radiações energéticas que me são próprias em minha esfera de influência, é claro.

Questão: os conflitos são ligados a uma falta de desabrochar espiritual das pessoas em causa?

As relações conflituosas têm apenas um único sentido e um único objetivo: fazê-los se voltarem para si
mesmos.

A maior parte das pessoas, das almas encarnadas sobre esta Terra, pensa que a relação é comunicação.

No preâmbulo, eu lhes disse que a comunicação participa de um nível, a relação participa de outro nível.

O problema é que as relações podem ser induzidas pelas cicatrizes ou ligações relacionadas ao passado que
estão situadas abaixo de seu limiar de percepção consciente.
Naquele momento, obviamente, resulta esse tipo de relação que eu chamaria uma ferida.
Esta ferida vai revelar, de maneira extremamente inconsciente, em vocês, os medos.
As feridas e os medos que daí resultam vão, por sua vez, vir colocar em epígrafe e na Luz a acuidade da
relação que não é vivida num modo autêntico de liberação.
É preciso bem compreender que a relação dita conflituosa é aquela que é a fonte de uma maior possibilidade
de integração de sua Luz.

De fato, os seres que evoluem através de uma relação conflituosa, de uma relação específica (seja episódica,
permanente, cármica, de casal, ligada aos ascendentes ou aos descendentes), são oportunidades inesperadas
de crescer.

De fato, as relações que vocês vivem, naquele nível, traduzem uma necessidade de reparação, mas traduzem,
sobretudo, o fato de que, quaisquer que sejam os antagonismos e as oposições existentes, as duas almas na
relação estão certamente muito mais próximas do que aquelas que não pensam ou vivem, seja por sua origem
planetária, seja por sua origem de ligação situando-se, geralmente, ao nível da lei de ação/reação.
Eu não falo de problemas de comunicação.
Muitas pessoas, almas humanas, tentam resolver os problemas de relação pela comunicação.

ANAEL – 22 de maio de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Isso nem sempre é possível porque, geralmente, a comunicação situa-se abaixo de seu limiar de percepção
consciente quanto à origem, a fonte desse problema de relação.

A relação autêntica é a que os libera, é a que dissolve literalmente os entraves, tanto ao nível social, ao nível
sexual, ao nível de comunicação, ao nível de objetivos, mesmo, comuns.

Questão: como agir numa relação de casal em que a comunicação não acontece mais?

Cada relação é eminentemente diferente.
A relação vivida num modo conflituoso num casal não é a mesma relação conflituosa existente entre duas
almas não ligadas pela noção de casal.

A noção de casal é sistematicamente a noção de imagem no espelho.

O que não é suportado no outro, ao nível de um casal criado e constituído, corresponde às falhas que estão
naquele que vê a falha.
Isso não pode ser de outro modo.

Entretanto, toda relação deveria poder terminar (mas isso é efetivamente dificilmente o caso, quando se produz
e não há resolução no sentido amistoso – de alma) na paz das almas.
Isso significa que o problema não pôde ser superado, que a relação, mesmo se ela se fecha e se rompe nesta
dimensão, não fez participar a alma.
Não se trata de um processo de cura, contrariamente ao que vocês creem (em todo caso, nesta dimensão),
mas de um processo de resolução que é adiado para posteriormente.

Assim, as relações que vocês rompem antes que elas tenham sua liberação, propriamente dita, é exatamente o
que se produz para a grande maioria das almas humanas em encarnação.

Entretanto, sua esfera relacional é fortemente impregnada das efusões das diferentes luzes que vocês
recebem.
Há, assim, uma possibilidade de iluminar muito precisa, muito pontual, eu diria, do que é a relação entre dois
seres.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

Eu percebo que sua relação comigo se faz na abertura.
A abertura é ligada, obviamente, à espera calorosa, que não interroga o que vai acontecer.
Assim, eu lhes agradeço.

Não se esqueçam, também, que eu sou aquele que governa as relações entre os membros de nosso
Conclave, mas, mais geralmente, em minha dimensão, as relações entre as diferentes entidades Arcangélicas
que são inumeráveis.
Vocês têm acesso apenas a algumas vibrações que são importantes com relação ao período que vocês vivem,
com relação às efusões que nós dirigimos, no Conclave, para vocês.
Mas esta relação apresenta algumas características que eu desenvolverei um pouco mais tarde no dia de hoje.

Então, eu vou deixá-los agora experimentar o que é a relação no sentido autêntico, no sentido da liberação.

SEGUNDA PARTE

Eu lhes desvendarei o próprio princípio do que é chamada relação e os diferentes níveis em que se situa esta
relação.

A primeira etapa é que toda relação, em sua dimensão, nesta dimensão, sem prejulgar a origem ou o nível
inconsciente da relação, a relação no exterior de vocês, o relacionamento com outra pessoa, engaja sempre
um princípio de desequilíbrio.

Não pode haver, antes de aceder à etapa do coração, relação de equilíbrio.

Toda relação, qualquer que seja, faz-se através do princípio de dualidade.
Isso quer dizer o que?
Que numa relação e, independentemente mesmo de sua noção de percepção, relativa a esta relação, além
mesmo da noção do que foi chamado prazer / desprazer, apego / não apego, toda manifestação de uma
relação participa da dualidade.

O princípio inexorável da dualidade, na relação, como em todo princípio dual, faz considerar que exista uma
noção de vencedor e uma noção de perdedor.

Efetivamente, em toda relação, mesmo a mais harmoniosa existente entre dois seres, existe sempre o que
chamaríamos um vencedor e um perdedor.



O vencedor é aquele que toma.
O perdedor é aquele que dá, no sentido dual.

O que isso quer dizer?
Não pode haver equilíbrio energético e de consciência, numa relação, não manifestado ao nível do coração.
Isso vai se traduzir, na prática e na própria evolução desta relação, necessariamente, por um princípio de
vencedor e de perdedor.

O vencedor sendo, de uma maneira geral, em um nível ou em outro, aquele que tem mais energia e coisas a
tomar.
O perdedor sendo aquele que tem, necessariamente também, mais coisas a dar e a se fazer tomar.

Não pode haver equilíbrio na relação entre duas pessoas.
Apenas há equilíbrio a partir do momento em que, como o disse Cristo, vocês se reúnem em seu nome.

O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que, a partir do momento em que vocês são 2 ou 3 e vocês se reúnem em nome do Cristo e
vocês afirmam o princípio desta relação ao nível do coração, apenas naquele momento que o princípio
perdedor / vencedor desaparece, em proveito de uma relação que eu chamaria, como vocês a chamam,
vencedor / vencedor.

A relação vencedor / vencedor vai se manifestar ao nível do estágio cardíaco.
Ela introduz a noção do coração e, naquele nível, encontra-se o equilíbrio.

Qualquer outra relação baseada na sexualidade, baseada na comunicação, baseada no amor, baseada na
atração, baseada no ódio, é necessariamente desequilibrada.
Esse é um princípio fundamental e inviolável de toda relação em seu modo dual.

Toda relação participa e procede desse princípio.
Não pode ser de outro modo.

A partir do momento em que vocês começam a penetrar a vibração de seu coração, a vibração de sua
Essência e a Vibração da realidade da relação ao nível do coração, esse princípio de vencedor / perdedor
tende a desaparecer, para deixar o lugar à relação que eu chamaria de vencedor / vencedor.

Nesta relação, em que o intermediário é o Cristo, quer dizer, sua própria dimensão Crística, torna-se evidente
que, a partir daquele momento, vocês estarão, cada um de seu lado, vencendo e enriquecido por esta relação.

Assim, a famosa trilogia daquele que dá, daquele que toma e daquele que assiste, aquele que é tomado e
aquele que toma, esta relação triangular não é uma relação no sentido Crístico.
É uma relação desequilibrada, conduzindo sistematicamente a uma perda da relação e, sobretudo, a uma não
reparação da relação.

A relação é evidenciada pelas fragilidades do outro, no sentido da dualidade.
No sentido da Unidade, ela concorre a fazer aparecer o princípio Crístico, o princípio de irradiação da Luz e,
portanto, o princípio de Alegria.

Uma relação equilibrada e equilibradora é a que vai fazê-los desabrochar a dimensão do coração.

Isso se manifesta, antes de tudo, além mesmo de uma eventual relação de natureza sexual ou uma relação de
casal ou uma relação familiar ou uma relação de trabalho, pelo que eu chamaria esta alegria do coração.

Esta alegria do coração manifesta-se por uma vibração e, sobretudo, por um sentimento intenso de liberação.
Esta liberação não é uma vã palavra, não é uma visão do espírito, mas é um ato real que permite cortar os laços
a fim de entrar na relação livre, o que subentende, e que é um ato de consciência e um ato vibratório,
energético e de radiância.

Toda relação que vocês vivem nesse mundo, enquanto ela não é inspirada pelo coração vibratório (e não pelo
coração do desejo que vocês têm frequentemente nas relações de atração, que elas sejam de casal, familiar,
profissional ou outra), vocês estão sistematicamente sob a influência desse desequilíbrio.

Esse desequilíbrio terminará, inexoravelmente, pela partida de um ou do outro.
É o que acontece em todos os aprendizados de vida que vocês fazem.
É importante compreender que, na etapa de transição na qual vocês estão hoje, a relação que fecha
transforma-se em relação liberatória.

A relação liberatória é a que libera o outro, entrega-o à sua própria autonomia, ao seu próprio poder, à sua
própria alegria.

Vocês criam, quando estão a dois nesta relação, ou em vários (e é, aliás, muito mais fácil estabelecê-la a partir
do momento em que vocês não são dois, em que vocês não são três, mas quando vocês entram num



submúltiplo das 24 unidades de consciência tais como isso foi definido por vários intervenientes), em sua
realidade.
Quer dizer que, a partir do momento em que vocês estão em número par, em 6, em 12, em 24, vocês realizam
muito mais facilmente, pelo princípio de radiação, a relação equilibrada ligada ao coração.

É nesse sentido que os períodos de reagrupamentos que lhes são solicitados, e que vocês são
impulsionados, correspondem à aplicação deste tipo de relação.
Nessas relações, não pode existir constrangimento, não pode existir regra, não pode existir mesmo o
sofrimento, porque elas são livres de toda impregnação de sua 3ª dimensão.

Não pode mais haver, o que vocês chamam em sua linguagem, algoz, vítima, salvador.

Vocês se tornam todos os salvadores de si mesmos.
Vocês se tornam todos independentes através desta relação.
Isso se chama uma tomada de responsabilidade e também uma responsabilização da relação.
Com relação a isso, há questões, antes que eu lhes diga, agora, o que fazer com isso?

Questão: você falou das relações humanas. Há outras relações?

Sim, perfeitamente, a relação humana é somente a porta de entrada para a relação interdimensional.

Vocês não podem pretender uma relação interdimensional se vocês não acedem a esta relação inter-humana,
porque ela participa do princípio de Amor.

Vocês apenas podem atingir a vibração de seu coração através de um trabalho de consciência, através de um
trabalho energético que vocês devem realizar.
Nesse sentido, os reagrupamentos são essenciais, vocês não podem permanecer fechados na dualidade de
uma relação a dois.

Vocês vão aceder, proximamente, a estágios multidimensionais de seu ser, onde a noção de dualidade está
proscrita.

É preciso efetivamente compreender que, mesmo a relação a mais fusionada ou a mais íntima que vocês
possam experimentar, por exemplo, através do que vocês chamam a sexualidade, em outras dimensões não
se realiza assim.

Ou seja, não é uma tomada de posse do outro ou um abandono ao outro, é um abandono à sua própria Luz.

Aliás, as trocas que vocês qualificariam aqui embaixo de sexualidade, em outras dimensões existem, mas,
obviamente, não são absorvidas pelo que vocês chamam de órgãos genitais.
É uma relação de Luz a Luz.

A relação de Luz a Luz desencadeia o fenômeno que vocês chamam prazer.
Assim, na relação exata entre dois seres, não passando pela esfera sexual, esta relação deve estabelecer, no
sentido próprio como no figurado, um prazer e é muito mais fácil estar no prazer em vários do que a dois.

E, no entanto, vocês não podem aceder a esta relação interdimensional que vou desenvolver, aliás, agora, sem
terem cruzado esta etapa preliminar, ao nível de seu próprio coração, de sua própria dimensão de coração, em
sua relação consigo mesmo e na relação com o outro.

Isso faz parte de seu aprendizado.

O reagrupamento a 6, 12 ou 24 é provavelmente, e efetivamente, ao nível energético, a melhor maneira de ali
chegar, porque nesses submúltiplos, vocês não podem ter relação triangular falsificada, assim como vocês a
chamam, algoz, vítima, salvador.

Questão: se já se está numa relação de casal, portanto, forçosamente desequilibrada, o que advirá
desse gênero de relação?

Nem toda relação é destinada a ser quebrada.

Lembrem-se do que eu disse.
Se vocês quebram sua relação, qualquer que seja, para esperar encontrar uma relação exata, vocês tecem
novamente um laço com a pessoa com a qual vocês rompem ou quebram.

Entretanto, existem casos em que a pessoa que está na relação com você, por exemplo, numa relação de
casal, não quer e não pode, ao nível de sua consciência, aceder à relação exata, cabe a você, então, fazer o
caminho sozinho.
Sozinho não quer dizer romper.
Sozinho quer dizer fazer o caminho de ativação da vibração de seu coração, em relação a si mesmo, na relação
exata do Amor.



Naquele momento, se vocês propõem o Amor, o outro não poderá permanecer no mesmo estado.
O que quer dizer que ele recusará com força e energia a nova relação que você lhe propõe.
Ele não poderá, dito em outros termos, absolutamente suportar a Luz que você emite.

Assim, não será você quem romperá, mas será o outro, e vocês não estarão, naquele momento, ligados por
um princípio de dualidade, estando você mesmo em curso de realizar sua Unidade.

O que não é a mesma coisa que decidir você mesmo romper uma relação, qualquer que seja.
A Luz libera.
Ela libera também as relações falsificadas e, entretanto, vocês não têm todos os prós e os contras, uma vez
que eu lhes dei esses princípios, que correspondem às diferentes relações existentes nesta materialidade
falsificada que eu descreverei um pouco mais posteriormente neste dia de radiância.

O princípio da Luz unificada em sua própria relação com sua alma induz necessariamente a uma reação no
outro.
Esta reação podendo ir no sentido da adesão ou no sentido da ruptura.
Entretanto, estando em acordo consigo mesmo, pelo relacionamento com seu coração, é evidente que não é
você quem cria uma nova relação pela ruptura.

A ruptura não é jamais o apagar de um laço, bem ao contrário.
A ruptura é quase sistematicamente o reforço de um laço.

Entretanto, vocês estão num período charneira, em que todos os laços que vocês construíram estão se
dissolvendo.

A partir do momento em que eu tiver desenvolvido as diferentes naturezas possíveis desses laços, vocês
compreenderão, intelectualmente e pela vibração, o que isso significa.

Pelo momento, eu lhes exponho os princípios, submetendo-os a um questionamento importante.

Entre aspas, eu «falseio» então a relação para fazer trabalhar o que vocês chamam sua ferramenta mental.
Entretanto, eu lhes darei a chave que participará de uma grande eclosão de riso.

Questão: toda ruptura é então uma fuga?

Sim.
Sistematicamente.

Toda ruptura é uma fuga que vocês pensam ser real na energia, mas, no plano da alma, é um laço a mais que é
criado.

Uma relação, qualquer que seja sua origem, não cria uma liberação, ela cria uma liberação do ego, propiciando
a ele criar outras relações falsificadas.

Não pode haver liberação pela ruptura de um laço, qualquer que seja.
Apenas para aquele que é o vencedor desta relação (a princípio aquele que é o mais forte, tanto em luz como
no ego), que pode vir esta liberação mostrando o exemplo.

Entretanto, isso não basta sempre, infelizmente, para engajar o outro no mesmo processo, mas, naquele
momento, sua tomada de consciência e seu relacionamento de sua energia no coração e em sua consciência
no coração permitem dissolver o laço.

Existem relações que eu qualificaria de engraçadas, em sua dualidade, que vocês passam literalmente
dezenas de vidas a reencontrar as mesmas pessoas, em diferentes papéis, sem poderem delas se desfazer.

Entretanto, isso fazia parte do jogo de seu carma e da descida na separação.

Hoje, a reparação da separação tornou-se possível e, portanto, restitui a liberdade ao outro.

Diferentes intervenientes exprimiram-se sobre a noção de poder sobre si e de poder sobre o outro, isso
correspondendo exatamente à mesma coisa.
Nesse sentido, a noção de ajuntamento torna possível, de maneira extremamente rápida, este aprendizado.

Questão: como estabelecer uma relação equilibrada com nossos filhos?

É necessário, aí também, subir ao nível de seu coração, ou seja, o tempo de um instante, sair de seu papel de
educador, que é correto e lógico nesta densidade, para conseguir apreender o outro na ligação e na orientação
existente de alma a alma.

Se vocês fazem o aprendizado da vibração de seu coração, os filhos sendo por natureza abaixo de certa idade,



extremamente permeáveis à vibração de seu coração, isso se traduzirá por uma relação de liberação.
Será, dito de outro modo, muito mais fácil.

Questão: qual diferença entre a relação de alma a alma e a relação de coração a coração?

A relação de coração faz intervir o princípio Crístico.
A relação de alma a alma subentende o que eu chamarei as almas irmãs, as almas gêmeas e certo número de
conceitos que, para alguns de vocês, são mais ou menos conhecidos.

Ao nível da satisfação dos sentidos e do ego e da satisfação, mesmo espiritual, desta dimensão, reencontrar
uma alma irmã é extremamente enriquecedor.
Mas se vocês soubessem os prós e os contras desta relação, eu falaria de um carma extremamente pesado.

As almas irmãs são ligadas por experiências importantes, ligando-as cada vez mais no curso das encarnações,
fazendo com que elas se reencontrem, elas se reconheçam, como se diz, de alma a alma.

Bem frequentemente isso passa pela experiência da paixão e do impulso sexual o mais tórrido, no sentido em
que vocês entendem.
Entretanto, isso é um entrave para sua liberdade de coração.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

TERCEIRA PARTE

Então, vamos explicar, com palavras, o que foi a maior parte de suas relações que vocês tiveram que
desenrolar, assumir e viver em suas múltiplas encarnações.

A primeira das relações que eu citarei é, obviamente, a relação chamada de filiação.
É a que os faz compartilhar um material dito genético com seus ascendentes.
Esta relação é marcada por certo número de funções que criam um laço indissociável em relação com uma
noção cármica.

Sistematicamente, a partir do momento em que vocês tomam corpo, a partir do momento em que vocês
decidem se condensar e descer ao nível de tal material genético, procedente do que vocês chamam pai e
mãe, obviamente, isso traduz uma qualidade de Amor essencial para a alma que desce.

De fato, vocês vão, de maneira constante, quase sistematicamente, em sua linguagem, provar uma atração
irresistível (no sentido da alma) através de outra alma que está, ela, na encarnação (ou por vezes os dois, os
dois pais) que, numa vida passada, numa relação conflituosa, lhes causaram o dano o mais extremo a você
mesmo.

Pelo milagre da graça, vocês escolhem então descer sistematicamente no meio ou em uma das duas partes
que foi, numa vida passada, seu torturador, seu algoz, seu assassino ou aquele que lhes fez o maior mal
possível.

A redenção funciona então naquele nível como uma capacidade da alma para vir, pela encarnação, suprimir a
noção de dano que lhe foi feito.

Assim, portanto, descendo nesta densidade com relação a esta vibração inscrita nas memórias cármicas e
genéticas do casal que você escolhe, você participa no alívio do carma da pessoa que o acolhe, ou do casal
que o acolhe.
Esse carma passa das palavras, ele não tem necessidade de reencontrar a memória daquilo.
O simples fato de descer nesta densidade e permitir àqueles que são seus pais amá-lo (e ao pior de criá-lo
sem amá-lo) permite reparar o carma deles que eles tinham com relação a você.

Trata-se, portanto, realmente, de uma forma de relação cármica que necessita uma reparação que se produz
devido mesmo à sua encarnação nesta densidade.

Existem outras relações de natureza forte, eu diria, traduzindo reparações.
Estas são responsáveis não por sua descida num meio, mas por seus reencontros que você fará, uma vez sua
vida adulta manifestada.

É excepcional ter esse tipo de relações entre duas almas em relação com a mesma fraternidade.

O que convém compreender, naquele nível, é que, progressivamente e à medida das relações estabelecidas,
durante suas vidas, você teceu e voltou a tecer e consolidou certo número de ligações.
Assim que você entra em relação pessoal com outra alma na densidade, você tece, inexoravelmente, laços que
vão criar situações que chamam uma reparação.

Para além do fenômeno ligado à morte, os fenômenos que você levou a efeito em suas vidas passadas vão
fazer com que, quando vocês reencontram em seu caminho a alma com a qual você teve uma altercação



vigorosa, aí, é o caso de dizer, isso vai necessariamente reativar em você um impulso para se aproximar desta
alma.

Nos casos importantes, ou extremos, em que você teceu e voltou a tecer os laços em múltiplas ocasiões, você
vai reencontrar, quando cruza com esta alma na encarnação, uma atração importante ou irresistível, passando,
o mais frequentemente, pelo fenômeno do casamento.

Assim, portanto, as almas que você escolhe como as que mais lhe agradam não são aquelas com as quais
você está mais livre, mas aquelas com as quais você está mais ligado e com as quais você deve resolver certo
número de problemáticas.

Há, aí, uma relação tipicamente de natureza cármica.
Quando isso é empurrado ao extremo, o processo de relação levado a efeito chama-se as almas irmãs.

As almas irmãs são as almas que participaram, num projeto comum de encarnação, de certa forma de evolução
ou de involução.
Entretanto, as relações estabelecidas entre elas, nessas ocasiões passadas, não permitiram realizar isso de
maneira liberatória.
Daí resulta, então, o estabelecimento de certo número de ressonâncias comuns necessitando se reencontrar,
progressivamente e à medida das encarnações tomadas de maneira extensiva nesta densidade.

Existe outro processo de relação, ele também muito forte, é o que eu chamaria o fenômeno das almas
gêmeas.

Isso não corresponde unicamente ao que vocês chamam de encarnações no sentido de gêmeos, verdadeiro
ou falso.

As almas gêmeas são almas que procedem, em realidade e em Verdade, da mesma centelha Divina que se
fracionou progressivamente e à medida da descida na encarnação.
O que pode explicar que algumas memórias sejam comuns a algumas encarnações e a algumas almas.

Esta relação é também de natureza dual e de natureza não liberatória.

A maior parte das relações estabelecidas não vem, obviamente, necessária e obrigatoriamente, de um carma
ou de uma relação que foi estabelecida numa vida passada.
Entretanto, é preciso efetivamente compreender que as relações tecidas no passado provocam, hoje, os
apegos os mais violentos e as dificuldades as maiores a se liberar.

O problema, como o veremos em alguns instantes, é que a maior parte das relações humanas são fundadas,
como eu o disse anteriormente, na noção de ganho e de perda.
Esse é o primeiro elemento.

O segundo elemento sendo que, frequentemente, essas relações são impregnadas de um poder exercido
sobre o outro e não exercido sobre si.

Nós veremos, daqui a pouco, as características das diferentes relações possíveis, independentemente de
suas origens que eu estou detalhando agora.

Existe também uma relação específica chamada relação de chama gêmea.

As chamas gêmeas jamais tiveram carma a viver juntas, jamais tiveram experiência ligada a laços tecidos.
Trata-se de uma reconexão ligada à presença delas, simplesmente, com relação à centelha Divina ou ovo
cósmico comum.
Isso não implica em qualquer obrigação de voltar a tecer uma nova relação.
Implica, simplesmente, na reconexão e num reconhecimento significando a ativação, nas duas almas, de novas
potencialidades liberatórias e, em caso algum, a necessidade de realizar uma união ou uma relação, qualquer
que seja.

Esta relação é conhecida desde pouco tempo e manifesta-se cada vez mais frequentemente nos caminhos
evolutivos das almas quando de seu retorno, ou de seu caminho de retorno para a Fonte.
São as relações as mais, eu diria, vinculadoras que vocês têm a viver na encarnação.

Entretanto, o princípio da encarnação que eu defini esta manhã, com relação à noção de ganho e de perda, é a
que afetará o conjunto de sua vida de uma maneira geral.

Há também relações que são, estas, ligadas a uma origem estelar específica.

Essas relações são relações marcadas de liberdade, mas, entretanto, um busca exercer o controle sobre o
outro para estar seguro de que eles obedeçam a um projeto de vida correspondente à origem estelar.

Entretanto, essa não é uma relação no sentido conflituosa, ainda que possa tomar os andamentos ligados à



manipulação ou ao controle de um sobre o outro e do outro sobre o um.

As origens estelares não lhes são conhecidas, entretanto, esse gênero de relação é algo que é bastante fácil
para detectar.
Geralmente não há vida de casal possível através disso, mas frequentemente uma aproximação de modos de
vida e modos de funcionamento tal como vocês observam, cada vez mais, através dos reagrupamentos que se
fazem atualmente.

Agora, o princípio da relação humana é qual?
Para além desses princípios de ressonância estabelecidos abaixo de seu limiar de consciência, ou seja,
colocando em causa as relações pais / filhos, colocando em causa as relações de almas irmãs, as relações
cármicas fortes, é preciso efetivamente compreender que a relação de um ser humano com outro ser humano
passa, geralmente, pelo que vocês chamam 3 elementos.

O primeiro desses elementos é o afetivo, manifestando-se por palavras, por comportamentos e por sujeições.

A segunda relação estabelecida põe em jogo, globalmente, o que se chama a noção de casal.
Eu recorro, aí, não necessariamente à noção de casal homem-mulher no sentido em que vocês a entendem,
mas de uma relação dual existente entre duas almas.
Esta relação de casal implica, ainda uma vez, necessária e obrigatoriamente, na noção de vendedor e de
perdedor, por uma razão que é simples.

É que a relação assim estabelecida passa pelos jogos que são ao mesmo tempo ligados à sedução (mesmo
se não é sexual) ou, em todo caso, arrastar o outro em seu caminho.

Essa é uma constante de comportamento do ser humano.
O princípio de fazer aderir, o princípio de reconhecimento no outro, pelo efeito espelho, é uma constante da
relação dual tal como vocês a vivem em sua dimensão.

Entretanto, hoje, já desde certo tempo, é-lhes oferecida a possibilidade de viver outra relação, esta sendo
baseada no coração.

Quais são os obstáculos para o estabelecimento de uma relação baseada no coração?
Qualquer que seja sua relação, a causa de sua relação em curso (esta referindo-se tanto a uma relação do tipo
familiar como a uma relação do tipo cármica, como a uma relação de tipo alma irmã ou ainda uma relação muito
independente desta noção cármica), é que sistematicamente a relação se concebe através de afeições,
através de palavras, através de sinais e de manifestações emocionais.

O conjunto dessas manifestações da relação faz com que esta esqueça o essencial, que deve ser a relação de
coração a coração.

Então, como estabelecer uma relação de coração a coração?
É isso que vocês vão realizar agora.

É muito mais fácil estabelecer uma relação de coração a coração não, como eu dizia, numa relação a dois, mas
numa relação de grupo.
Na condição, obviamente, de evitar o que eu chamaria o trio diabólico, o que eu chamaria algoz, vítima e
salvador.
Isso pode ser resolvido de maneira muito simples.

A partir do momento em que há um desequilíbrio ligado a esta relação a três, basta que exista um submúltiplo
da consciência unitária de 24 pessoas que possam realizar uma união para dissolver instantaneamente as
relações desta natureza.

Entretanto, a título individual e independentemente do que vocês vão realizar, cabe-lhes aceitar e integrar que
as relações que passam pelas palavras, passam pelo afetivo e passam por seus laços habituais, não são, em
caso algum, as relações de coração.

A relação de coração restitui a liberdade ao outro, torna-o livre e o faz vibrar ao nível do coração.
Isso, independentemente dos antagonismos necessários e obrigatórios, eu diria, manifestando-se em sua
dualidade.

Entretanto, em caso de conflito, entretanto, em caso de oposição ligada mesmo à presença da existência de
uma relação, convém fazer cessar, obviamente, o que prejudica o estabelecimento da vibração do coração.

Isso vocês sabem por múltiplas vias, já.
Isso consiste, num primeiro tempo, em fazer calar as palavras, num segundo tempo, fazer calar os
pensamentos (e, sobretudo os pensamentos ligados às noções de julgamento, assim como foi longamente
explicado), convém também fazer calar os sinais e manifestações emocionais.

É apenas nessas condições que a relação vai se estabelecer ao nível do coração e vai permitir que, quaisquer



que sejam as recriminações existentes de um ao outro, pacificarem-se e resolverem-se no coração.

Assim, a partir do momento em que uma relação é estabelecida, obviamente, ela assinala um projeto comum,
ela assinala um carma comum, ela assinala certo número de laços existentes e tecidos tanto nesta vida como
nas vidas passadas.

Entretanto, conhecer a fonte desse laço não basta sempre para transcendê-lo, para superá-lo e para fazê-lo
passar ao nível do coração.

Vocês devem (em particular as pessoas e as almas que sentem que devem se reunir ou trocar de relações)
compreender que estas devem se estabelecer, em primeiro lugar e em principal, no coração.

Isso necessita efetivamente fazer calar as recriminações, fazer calar os pensamentos, fazer calar as palavras e
fazer calar, mesmo, toda noção afetiva, toda noção ligada à emoção.
Isso se pode realizar apenas no silêncio interior.

O que quer dizer que uma relação vendedor / vencedor, assim como a nomeei, apenas pode se realizar se os
dois interlocutores na relação se colocam, cada um a seu turno, cada um a seu ritmo, ao nível do coração.

Naquele momento, quaisquer que sejam as tensões ligadas à dualidade inexorável de sua manifestação nesta
dimensão, as tensões vão se nivelar e desaparecer naturalmente, quaisquer que sejam que os pareceres
contrários ou as palavras contrárias que vão existir na sequência.

Vocês estabelecem uma relação de coração a coração.
Esta é a garantia que as oposições que ocorrem no momento de seu retorno à dualidade poderão ser
transcendidas pela relação de coração a coração que é, obviamente, uma liberação.

Ela é realizável pelos diferentes protocolos que lhes foram comunicados por diferentes intervenientes.
Isso pode ser realizado, também, colocando-se em seu coração, e regando literalmente a alma com a qual
vocês estão em relação pela Luz rosa.
Isso podendo ser visualizado, podendo ser pensado, emitido em radiação, solicitado, obviamente, à minha
radiância.

Agora, é evidente que esse trabalho se encontra grandemente facilitado a partir do momento em que a relação
não é mais dual, mas fez intervir a noção de grupo e, em particular, quando vocês começam a perceber os
arcanos e a vibração da consciência Unificada.

Então, é isso o que vocês vão viver, agora, do modo que eu vou lhes explicar.

Entretanto, antes de ir mais adiante, com referência a esta relação no coração, vocês tem perguntas precisas?

Questão: você falou do laço entre pais / filhos, o que é de irmãos e irmãs?

A relação de irmão e de irmã implica, obviamente, que cada um dos filhos da fraternidade tenha uma relação de
natureza cármica com os dois pais.
Por vezes, vocês constatam, obviamente, que existem relações pelo menos tensas entre os diferentes
membros da fraternidade.
Isso vem do que vocês chamam uma relação de natureza afetiva / emocional ligada a uma ordem de
precedência em que o mais velho se acha mais autorizado do que os que chegam após ou, por vezes o
inverso.

Trata-se de uma relação que não é estabelecida no coração, é claro, mas que põe em jogo já, desde esta
infância, os períodos de seduções, de manipulações, qualquer que seja, obviamente, o afetivo porque,
empurrando muito longe, toda relação afetiva é necessariamente uma manipulação.
Exceto, obviamente, se ela se estabelece no coração e ela não pode ser estabelecida no coração se há
reencontro cármico, se há relação cármica e se há relação familiar.

Entretanto, alguns membros de uma mesma família, obviamente conseguiram estabelecer uma relação no
coração, mas isso necessita um esforço de consciência importante para abandonar os jogos de poderes, os
jogos de seduções e as chantagens ligadas à afeição.

Hoje, é-lhes solicitado estabelecer o conjunto de suas relações nesta dimensão do coração.
Isso se tornou possível por minha radiância e pela Luz rosa.

Obviamente, esta relação de coração a coração será também grandemente facilitada se vocês mesmos iniciam
um caminho de reunificação de suas duas polaridades, de sua esfera masculina e feminina e de sua esfera
emissora e de sua esfera receptora.

A partir do momento em que vocês começam a equilibrar, em vocês, a noção de emissão e de recepção, a
noção de masculino e de feminino, obviamente, você se tornam cada vez menos atraídos pelos jogos de
sedução, pelos jogos de afeição e pelos jogos da manipulação.



Lembrem-se de que a relação a dois, quaisquer que sejam os indivíduos, é uma relação em que vocês
compartilham espaços comuns.
Esses espaços comuns referem-se apenas a vocês.
Isso é possível devido mesmo ao seu dualismo e à sua separação para com a fonte.

Nos multiuniversos, nas multidimensões, vocês não podem manter relação a dois, por uma razão que é muito
simples: a menor emoção, a menor radiação que vocês emitem é captada por todos aqueles que participam do
mesmo plano dimensional e do mesmo sub-plano vibratório e, portanto, a noção de relação a dois não pode
existir.

O único momento em que vocês podem viver esta relação a dois é no momento de um encontro fugaz, muito
específico, que eu chamei também um prazer.
Mas isso não é feito para durar, nem para se instalar.
É ligado mais ao encontro do que a uma relação que deva se estabelecer de maneira formal.

As relações estabelecidas de maneira formal apenas existem realmente em sua densidade.

Empregando outros termos, as relações que vocês estabelecem desde que vocês estão encarnados nesses
mundos devem ser substituídas pela noção de confiança.
A confiança é algo que aumenta sua leveza e os restitui à sua unidade e à sua unicidade.
A confiança é leveza, a confiança é vibração, a confiança é Alegria.

A relação, no sentido em que vocês a entendem, corresponde a um constrangimento, de uma maneira ou de
outra, em relação com a noção de vendedor / perdedor, em relação com a noção de manipulação, de
ascendência, de precedência em tudo o que faz o que se considera como superior ao outro.

A relação de igualdade ou confiança pode apenas existir ao nível do coração e certamente não nas palavras, e
certamente não na afetividade, e certamente não nas emoções, mesmo se isso possa lhes parecer difícil a
integrar ou a digerir.

Entretanto, nesse sentido, o que vocês vão viver muito em breve corresponde a isso.

Vocês vão passar, através desta confiança, da distância à coincidência.

Há, sistematicamente, uma distância entre seu modo de ver sua vida, e a vida do outro, dentro de uma mesma
relação, uma diferença fundamental entre seu ponto de vista e o ponto de vista do outro.
Vocês estão, portanto, na distância, distância, porque as expectativas afetivas, emocionais, mentais do outro
não são jamais as mesmas, para um como para o outro.

Em contrapartida, no estado de confiança fazendo intervir a vibração do coração e desembocando na Alegria,
aí, há necessária e obrigatoriamente uma noção de adequação, uma noção em que a unidade pode se
produzir.

A partir do momento em que esta unidade se produziu, as coisas não podem mais ser como antes, quaisquer
que sejam as vicissitudes de suas vidas duais.

Obviamente, são apenas palavras a aceitar ou não, entretanto, quando vocês tiverem feito a experiência do que
vocês vão fazer, vocês compreenderão com o coração o que significa esta noção de confiança.

A confiança os remete à Fonte do outro, bem além das manifestações, mesmo polarizadas, da alma.

Questão: a Alegria que se sente no interior, na medida em que se está numa emoção, não se deve
exprimi-la no exterior?

Se a emoção não se exprime, ela não é então voltada contra o outro, ela é voltada contra si mesmo.

Uma emoção é o que põe em movimento o plano do que significa essa palavra.

Se você bloqueia a emoção, ou seja, se ela permanece no interior de si, ela é constrangimento, limitação.

Isso vem, frequentemente, de uma alma que não teve êxito em afirmar totalmente sua encarnação.
Isso vai se traduzir por uma dificuldade de comunicação ou de relacionamento.

Entretanto, o sofrimento infligido a si mesmo faz com que, naquele caso, a alma que se inflige a manifestação
da emoção será sempre, e sistematicamente, perdedora.

Esse é um engajamento ainda mais forte para entrar na confiança.

Questão: há pouco você disse que, talvez em alguns casos, conviria não exteriorizar algumas
emoções? Então a Alegria seria uma forma de exceção?



Não, a Alegria não é uma emoção.

Obviamente, quando eu falo de Alegria, eu não falo de prazer, eu falo da Alegria do coração.
Não é de modo algum a mesma coisa.

A Alegria é expansão, a Alegria é dilatação, que absolutamente nada tem a ver com o que vocês chamam
prazer.

Do mesmo modo, quando vocês pronunciam a palavra Amor, há vários quadros de referências presentes.

Questão: não compreendi bem o fato de não ter que exteriorizar a emoção vivida.

Uma emoção é feita para ser exprimida, é um sinal de reconhecimento num grupo ou numa relação a dois, ou
num grupo social, qualquer que seja.

O fato de não manifestar uma emoção, qualquer que seja, vai fazer mal a você mesmo.

Questão: mas para estar numa relação no coração...

Não há emoção.
Há vibração, há confiança, há Alegria.
A Alegria não sendo entendida, aqui, no sentido de uma emoção.
Sendo efetivamente entendido que, a partir do momento em que vocês realizam este estado de confiança,
vocês sentem uma Alegria, independentemente mesmo da relação que é estabelecida, o que faz com que esta
relação, estabelecida na confiança propriamente dita, é um estado de graça que os faz escapar à dualidade.

Se, depois, vocês devem voltar a descer ao nível de uma relação, por essência dual, a lembrança de sua
confiança e da experiência vivida basta para apagar as feridas, quaisquer que sejam, mas também para tornar a
relação vencedor / vencedor, ou seja, sem que ali haja perdedor, sem que ali haja vencedor.

Questão: emoções, nós as temos quase permanentemente, não se pode, sem parar, exteriorizar as
emoções?

A emoção não tem necessidade de ser manifestada, no sentido consciente.
Ela é sistematicamente percebida pelo outro, ou como uma negação da emoção propriamente dita, ou pelos
sinais que não estão ligados à expressão da emoção, mas podendo estar ligados, simplesmente, a uma
aparência ou a uma vibração.

Estejam certos de que uma emoção que vocês não exprimem é percebida pelo outro de maneira violenta,
porque, hoje, seus canais estão muito mais liberados.

Seu isolamento na entidade a que vocês chamam ego toma fim e, portanto, mesmo se vocês fazem o melhor
que vocês possam para não ferir o outro, o simples fato de viver a emoção no interior de si faz mal a vocês, se
ela não se exprime, mas, entretanto, ela é captada, de um modo ou de outro, pelo outro.

Vocês não podem camuflar suas emoções, vocês não podem, e vocês poderão cada vez menos camuflar ou
esconder seus pensamentos.

Somente as palavras podem ser caladas, é a primeira etapa.

Entretanto, seus pensamentos são captados e serão, de um modo ou de outro, pelo outro, cada vez mais
facilmente.
Mesmo se não é colocado em palavras, mesmo se não é colocado no pensamento, mas isso implica
necessariamente no que eu chamaria um princípio de reação.
O princípio de reação sendo procedente da própria dualidade.

Esse não é o caso quando vocês estão na confiança.
A partir do momento em que vocês estão na confiança, mesmo se um pensamento se exprime pelas palavras
e por uma emoção de maneira violente, o outro o captará pela confiança e isso não terá qualquer efeito e não
provocarão qualquer sofrimento de uma parte e de outra.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

QUARTA PARTE

Vamos, agora, selar esta jornada, selando em vocês a Confiança em sua Alegria, na Alegria, na Divindade, na
Unidade,

Para isso, vamos cristalizar em vocês o princípio do Sopro Sagrado, em relação com a radiância da Luz Rosa,
radiância da Alegria, radiância da criação e o relacionamento pelo coração e pela Unidade.



Examinem bem, em sua alma e consciência, em Verdade, se vocês estão prontos para efetuarem a reversão
da dualidade para a Unidade.

Vocês estão prontos para viverem a Alegria?
Vocês estão prontos pare viverem a Confiança nova, em seu foro interior, em sua alma, em sua Essência, em
sua personalidade?

Cristo disse: “ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não volta a ser como uma criança".
Puro como uma criança, com o olhar da inocência, com um coração aberto, com a tranquilidade de Espírito
daquele que vê em qualquer outro além dele, o Cristo.

Não se esqueça jamais que Cristo disse aos seus discípulos: "o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim
que vocês o fazem”.

O juramento que vocês realizaram, em sua descida na densidade, deve se acompanhar do mesmo juramento,
no sentido do retorno.

Vocês não podem, e vocês não poderão mais ver no outro, pelo princípio de confiança e de Alegria outra coisa
além de Cristo.

As palavras, os pensamentos, indo contra esse princípio de confiança, os condenam ao desvio da Luz.
Isso não é uma advertência, uma vez que a Alegria participa da Luz e a Sombra não pode ir na Luz.

Assim, a Alegria ilumina sua alma, a Alegria ilumina os Mestres que vocês são, mas não deixem sua
personalidade ir contra isso, porque, nesse caso, vocês se condenariam a si mesmos.
Isso é fundamental, isso não sofre qualquer exceção, qualquer que seja.

Se lhes é impossível ver no outro o princípio Cristo para a ação, é ainda tempo de renunciar.

O engajamento que lhes é demandado e que vocês devem adotar é um novo juramento que lhes permitirá
penetrar imaculados nos reinos da Luz, nos reinos da Unidade.

O princípio de reversão, veiculado e irradiado pelo Arcanjo Uriel, não permite qualquer engano, qualquer
Sombra, qualquer que seja.

Reflitam bem, em seu mental, em suas palavras, em seus pensamentos.

A Sombra vale o golpe de sacrificar um ciclo inteiro de densidade?

Nós não julgamos seu caminho, mas há realidades da consciência que se realizam por si mesmas.

Lembrem-se de que ninguém os julgará, a não ser vocês mesmos.
Nisso, eu os engajo firmemente a manterem a Alegria, a manterem a Unidade, a manterem a Humildade e a
Simplicidade.
São palavras que foram empregadas em várias vezes.

Não se esqueçam de que a confiança abre as portas para as percepções que vocês não poderão mesmo
suspeitar.

Se vocês recusam isso, vocês se condenarão, nesse caso, tão seguramente, por si mesmos, como o sol que
se põe em seus dias.

Eu os engajo a refletir, por sua consciência, por seu mental, no que isso compromete, para sua eternidade,
para sua evolução, para sua Luz e para a Luz dos outros que são apenas vocês, em outro momento.

Esta frase não pode ser, pelo momento, nem compreendida, nem explicada.
Entretanto, quando o Cristo dizia as frases que eu lhes pronunciei, isso traduz a estrita verdade em sua
densidade.

O Pai, a fonte, pouco importa o nome que vocês deem, os Arcanjos, a Divina Mãe, não condenam jamais.

Apenas vocês que se condenam a si mesmos por seus propósitos, por suas condutas.

O erro não é jamais uma falta.
Em contrapartida, jogar o jogo da sombra enquanto frequentaram a Luz os condena automaticamente, a si
mesmos.

A Alegria deve ser assumida, a Alegria deve ser revelada.

A confiança corresponde a uma vibração específica que foi colocada em vocês, que torna aptos aqueles que a
aceitem, para perceberem além da aparência que mostram.



Não se esqueçam jamais disso.

Gravem em seu Espírito que o que vocês fazem ao outro é apenas, definitivamente, uma sombra que vocês
trazem a vocês mesmos, se julgam, se criticam, se caçoam.

Vocês devem amar ao outro tanto como a vocês mesmos.
O único modo de amá-lo é no respeito, no não-julgamento, na aceitação em sua densidade e em suas
diferenças, que estão também presentes em vocês.

Jamais a Luz julga, jamais a Luz condena.

A Luz protege e encoraja todas as experiências, sobretudo nos mundos da dissociação onde as almas na
experimentação, voluntariamente, sacrificaram-se e privaram-se da Luz para transcenderem esta matéria.

Lembrem-se também desta frase: "ninguém pode servir a dois Mestres ao mesmo tempo".

Nesses tempos de verdade, nesses tempos de urgência, nesses tempos de revelação, isso toma uma
acuidade especial.

Entretanto, eu estou absolutamente seguro de que se vocês permanecem na Alegria e se vocês permanecem
na confiança, como as crianças, nada de nefasto, nada de oposto à Luz pode lhes acontecer.

Bem amados Mestres da Luz, eu me exprimo assim em nome, por meu papel, dos cinco outros Arcanjos que
lhes desvendaram e revelaram sua radiância, sua Presença.

Nós lhes desejamos, se tal é sua possibilidade, um bom retorno nos mundos unificados, nos domínios da
Alegria eterna, onde nenhuma sombra existe, onde nenhum castigo existe.

Nós lhes desejamos um retorno na glória, em sua casa, em sua eternidade.

Nós desejamos ardentemente que as vibrações de consciência que nós lhes transmitimos, em múltiplas
ocasiões, permitam-lhes realizar isso, na fraternidade, com o Cristo.

Ele é a Via, a Verdade, a Vida e o Caminho.
Isso necessita aliviá-los.
A confiança que eu lhes comuniquei é alívio.

A Luz demanda apenas uma coisa, é ser cultivada, em seu Templo Interior.

Vocês não podem jogar o jogo da Sombra e o jogo da Luz.

Esse foi o caso, devido aos jogos da encarnação, desde tempos imemoráveis, para alguns de vocês.

A era do sofrimento está terminada, a era da Alegria se desabrocha.

O que é chamado a sofrer é o que se opõe à alegria.
A Alegria não pode compartilhar a Sombra.

A Alegria é expansão e não contração.
A Alegria é leveza e pureza.

Esta pureza vocês devem mantê-la nas palavras, nos pensamentos, nas emoções, nas ações.

Isso pode ser chamado seu dever, se vocês aceitaram a última radiância do Arcanjo Uriel.

Minhas palavras são solenes, porque a alegria não pode ser desprezada, não pode ser rebaixada, uma vez que
ela nasça.

O ser encarnado nesse corpo de dimensão dissociada que descobre a Alegria interior, manifestada em sua
consciência, escolheu a Luz.
Resta realizar esta Luz inteiramente.

Eu lhes falei, em inúmeras vezes esses últimos ias e últimas semanas, do abandono à Luz.

Que a Luz Rosa de minha radiância os regue na Fonte agora.

Questão: como parar o mental?

A Alegria, a confiança permitem, realmente, parar os pensamentos, que eu qualificaria de opostos à Luz.

Não é questão de parar todos os pensamentos, mas parar os pensamentos que não têm lugar de ser com
relação à Luz.



Esses pensamentos que não têm lugar de ser com relação à Luz são aqueles que afastam da Luz.

É nisso que eu insisti pesadamente, em sua densidade, em dois dias, sobre o abandono à Luz.

A Luz queima em vocês, literalmente, as zonas de Sombra e os pensamentos, que eu qualificaria de opostos à
Luz.

Vocês não podem ir para a Luz e deixar neste estado de confiança instalar-se pensamentos contrários à Luz.
Os pensamentos contrários à Luz são os que estão em ligação direta e em tomada direta com o julgamento.

Este aprendizado, na densidade, não podia se fazer, devido ao próprio princípio de sua dualidade.
Mas, agora, entre as efusões da radiação do ultravioleta, entre a presença do Espírito Santo, entre a presença
de seu Anjo Guardião, entre a presença de sua Confiança, em vocês mesmos, ao outro e ao Céu, esses
pensamentos que foram seu hábito não podem coexistir.

Não há que sair da Alegria ou a ter medo.
Resta apenas a aplicar.

Lembrem-se das palavras do Cristo: «a medida com a qual vocês julgam, vocês se julgarão a si mesmos» e
com a Luz isso será muito rápido.

A Luz é Alegria, a Luz é jogo, na condição que vocês a aceitem totalmente.

Eu repito a frase: “ninguém pode servir a dois Mestres ao mesmo tempo”.

O engajamento que lhes é proposto, o engajamento do retorno com suas multidimensionalidades, para sua
herança natural, apenas pode se fazer se vocês são capazes de viver no coração e em nenhum outro lugar.

Nós insistimos longa e amplamente sobre a nova base de sua vida na nova densidade.
A base de sua nova vida é o coração e não mais o ego.

Vocês não podem deixar persistir esses dois Mestres diferentes em vocês.
Compreendam efetivamente, integrem isso efetivamente.

A Alegria, para se expandir, assim como vocês o vivenciarem, apenas pode se realizar, apenas pode se viver a
partir do momento em que vocês respeitam isso.

Vocês são todos, ainda que não o saibam, procedentes da mesma Fonte.
Vocês são todos, como o dizia o Cristo, irmãos e irmãs na Eternidade.
Vocês não podem proclamar a Luz e servir a sombra.
Vocês não podem proclamar a Sombra e servir a Luz.

Servir a Luz consiste em renunciar à gravidade, ao peso, ao julgamento, à tristeza.
Servir a Luz é um caminho de leveza.

Se, apesar da visão da Luz, se, apesar da experiência da Luz, resta em vocês demasiados pesos, vocês não
puderem aliviar o que deve sê-lo, ainda é preciso que vocês mesmos, por suas ações, seus pensamentos,
suas palavras não sobrecarreguem o peso do que deve se evacuar.

É nessas condições vibratórias, únicas, que vocês poderão retornar à eternidade.

Não se esqueçam que a eternidade é Alegria, que a eternidade é Amor, para além do amor que vocês
conhecem, para além mesmo do amor que vocês possam sonhar ou esperar.

Então, antes de se voltarem definitivamente para a Luz, pesem os prós e os contras.

Vocês fazem a escolha da Alegria, ou a escolha, novamente, da dissociação e da separação?

Vocês são realmente, como os chamou o Arcanjo Miguel, os Portadores e os Transmissores da Luz?

Se não, vocês não podem levar e transportar a Sombra nas palavras, na Verdade, nas ações.

Essa é a única escolha que lhes é possível.

E vocês, nesses tempos, nesses períodos, de efusão de Espírito Santo, da pressão da efusão da radiação do
ultravioleta, vocês sabem o que vocês fazem, em consciência e em verdade.

Eu preciso que o Arcanjo Uriel, através de sua sétima radiação, propicia o nível de consciência chamado a
reversão.

Ele faz de vocês os princípios criadores, pelo Verbo.



Então, que sua palavra e seu pensamento estejam sempre em acordo com o Verbo.

Lembrem-se também dessas palavras do Cristo: “àquele a quem pouco será dado, pouco lhe será pedido.
Àquele a quem será muito dado, muito lhe será pedido”.

Vocês devem também integrar o seguinte: ao nível de nossos mundos multidimensionais, seja ao nível de
nossa vibração Arcangélica, seja para os Mestres ascensionados, seja para as entidades evoluindo em outros
planos, nós vemos em vocês, nós lemos em vocês, num livro aberto, coração aberto.

Nós sabemos e nós reconhecemos tanto seus esforços para a Luz como o que resta a transmutar.
Nós apreciamos, nós, Conclave, e outros Cenáculos, ao justo valor, os esforços para a Luz, para o alívio, para a
Alegria, que vocês fazem.

Mas vocês não podem e não poderão enganar a si mesmos.
A Luz, a sua, aquela que vocês vivem ilumina e deve iluminar a totalidade do que vocês são.

Sua Luz aceita suas próprias zonas de Sombra que não foram ainda colocadas na Luz, mas, se vocês
alimentam suas zonas de Sombra, como vocês querem que a Luz desabroche?

Essa é uma regra geral que nós aplicamos e que vocês aplicam nos mundos dissociados de 3ª dimensão, nos
multiuniversos.

O princípio é sempre o mesmo.

Mesmo em outras dimensões, e mesmo na nossa, alguns seres, em determinados momentos da história (se é
que se possa falar de história em nosso nível) tentaram derrogar a Luz.
Foi preciso, para isso, introduzir um caminho de redenção muito longo, muito longo não em termos de tempo,
mas muito longo em termos de ascensão.

Então, a confiança e a radiância que eu lhes propus, os aliviam.

Essas palavras que eu pronunciei eram necessárias a fim de polarizar sua consciência num estado de
confiança, no que podia se opor a esta confiança.

Ninguém além de você mesmo é responsável por você mesmo.
Ninguém além de você mesmo é responsável por suas alegrias, seus problemas, seus sofrimentos e sua
ascensão.

Nós estamos aí, Conclave, Entidades Espirituais, Cenáculos e diferentes Círculos, apenas para assisti-los, mas
nós não podemos realizar o trabalho em seu lugar.
O trabalho deve ser feito por vocês mesmos.

A vibração da Fonte, assim como a nomeiam, e a vibração da Alegria participam da mesma Essência.
Ela é, contudo, diferente da pressão da radiação do ultravioleta.

Pode-se dizer que a pressão da radiação do ultravioleta é o revelador do Amor e o revelador da Alegria.

O Amor é uma frequência da Consciência que vocês devem revelar, pela vibração percebida, vivida,
materializada, ao nível de seu coração.

O amor das palavras não é o Amor.
O amor da atenção não é o Amor, no sentido que vocês falam dele.

O serviço ao outro, sem Amor, não é Amor.
Servir a humanidade, em ato e em Verdade, servir seu irmão em ato e em Verdade necessita, para ser
espiritualmente luminoso, ser uma vibração do Amor.

Assim como o disseram alguns seres, vocês podem meditar durante vidas, vocês podem orar durante vidas,
vocês podem clamar louvores de Amor para o Criador, vocês podem ter uma fé para remover montanhas,
vocês podem falar a língua dos Anjos, vocês podem fazer milagres, mas, se lhes falta a vibração do Amor,
vocês não são nada além de um címbalo que retine ao vento.

O Amor não é mental, o Amor não está nas palavras, o Amor não está nos comportamentos, é bem mais do
que isso.
O Amor é Alegria, o Amor é vibração concreta e real, mesmo em sua densidade.

QUINTA PARTE

Questão: o que favorece a subida na vibração na relação?

Na relação, a única coisa que faz subir a vibração não é a relação de apego, é a relação de alegria, ou seja, se



Na relação, a única coisa que faz subir a vibração não é a relação de apego, é a relação de alegria, ou seja, se
você é capaz de despertar, no outro, a alegria, fazê-lo rir, você sobe na vibração ao mesmo tempo que ele.

Tudo o que eleva a vibração na relação permite ir para a alegria, participar do estabelecimento desta alegria e
da serenidade.
O que quer dizer que tudo o que é emocional, tudo o que é rancor, tudo o que é raiva, tudo o que é contrário à
alegria, degrada a relação e degrada o nível vibratório de um como do outro.

O que quer dizer que, numa relação justa, o importante é “fazer cócegas” no outro.
O que explica que, atualmente, muitas relações ditas cármicas, de casais, explodem devido a esta diferença de
vibração.

A partir do momento em que sobe a aspiração para a alegria e que uma relação provoca pesos, obviamente,
isso cria tensões, mas o objetivo não é necessariamente romper, sobretudo se os dois vão na mesma direção,
mas fazer integrar, entre os dois, esta abertura ligada à alegria.

Questão: como gerir as distâncias que se criam por vezes no casal?

O que era válido a um dado momento pode se transformar.

Obviamente, se isso afasta, em particular numa relação de casal, de sua dimensão, tornar-se-á um dia ou outro
evidente que certo número de disposições deverá ser tomado.
O que não quer dizer necessariamente quebrar algo estabelecido segundo a lei, mas, em todo caso, quebrar
algo estabelecido segundo a energia.

É mais fácil fazer o mal do que a alegria ou o bem, pela própria estrutura da descida na encarnação desde
50.000 anos, é mais fácil descer do que subir, menos sendo mais igual e não mais menos.

Você não pode mudar um ser humano, se tal é o destino dele.
Você pode apenas propor uma Luz, uma vibração, mas você não pode impor, qualquer que seja o ser com o
qual você está em relação.

É o problema que existe atualmente, que é uma «separação» entre dois pontos de vista numa evolução da
vida, entre almas ou grupos de seres ou sociedades que vão no sentido do peso e da descida as almas,
grupos de seres ou sociedades que vão para o alívio da densidade e que vai então favorecer o fenômeno de
translação dimensional.

Isso faz parte dos processos normais evolutivos, para uns como para os outros.

Com relação à época da confrontação, da qual lhes falou o Arcanjo Jofiel, o que foi confrontado devia sê-lo.

Restam naturalmente as confrontações ligadas aos seus medos, às suas densidades, às suas zonas de
Sombra que não estão ainda transmutadas pela Luz.

Entretanto, as confrontações ditas exteriores estão de longe terminadas.

O mais difícil sendo agora superar essas confrontações interiores, esclarecendo, assim mesmo, que eu coloco
algumas confrontações qualificadas de exteriores, mas vivendo-se numa fraternidade, numa linhagem, nas
confrontações interiores, por que elas estão inscritas na duração interior dos seres pela linhagem, por vezes
em várias gerações.
Isso é próprio da encarnação e das relações que foram necessárias, progressivamente e à medida dos
milênios, para cristalizar esta dimensão, a fim de ancorar, mesmo nesta matéria e em suas consciências
encarnadas, o próprio princípio da transmutação que vocês vão viver agora.

Questão: as forças da Sombra podem impor a um ser que permaneça na Sombra?

Esta visão era válida há ainda algum tempo.
Ela participava do princípio de elevação da Luz.

Hoje, a Luz é mais forte do que a Sombra.

A Luz que vocês alojam em seu interior não tem que combater a Sombra, assim como o disse Miguel.

Nenhuma Sombra pode abaixar hoje suas vibrações, em todo caso para os seres despertos à própria Luz.

Somente as zonas de Sombra interiores a vocês são ainda obstáculos à sua Luz.
Chama-se o período de transmutação.

A pressão de radiação do ultravioleta que nós emitimos com Miguel, acoplada em breve com o Espírito Santo,
permitirá retirar as últimas zonas de Sombra.

Mas nenhuma Sombra exterior, se não são suas Sombras interiores, pode prejudicá-los (exceto o que eu disse



antes com relação às noções de fraternidade, de linhagens, familiares, que são processos interiores).

Entretanto, é preciso efetivamente compreender que uma consciência que vai para a Luz arrisca viver períodos
difíceis com relação a uma consciência a quem está ligada que, esta, vai para um caminho de precipitação para
um retorno na 3ª dimensão.

Entretanto, vocês não devem nem julgar, nem condenar.

Como vários Arcanjos lhes disseram, cada um é livre em seu caminho.
A liberdade do outro participa da Luz.

Questão: esta noção de liberdade aplica-se em todas as dimensões?

Qual é o sentido desta questão?
Qual liberdade?
Existem múltiplas liberdades.

Questão: a liberdade de escolha.

Não há liberdade de escolha.

A partir do momento em que você engaja um caminho para a Luz, como já foi dito, você está inteiramente
determinado pela Luz.

Seu livre arbítrio não existe mais.

Vocês estão inteiramente, em sua linguagem (o que corresponde à realidade), condicionados pela Luz.

Vocês são, se querem, formatados pela Luz e pela efusão do ultravioleta.

A formatação não é uma dependência, bem ao contrário, é uma forma de liberdade.
A liberdade de viver na alegria, sem sofrimento, sem entrave, e ir para onde sua liberdade quer ir.
Essa é uma liberdade, mas não uma liberdade de escolha.
É uma liberação.

Questão: por que a Luz não libera diretamente as zonas de Sombra?

Há dois modos de se liberar das zonas de Sombra.

O primeiro é a morte.
Obviamente, no processo que vocês vivem, isso não é desejável, nem desejado.
O que significa que o trabalho da Luz no interior de suas estruturas não se faz de um dia para o outro.
Há um processo de maturação da Luz que necessita certa ativação de algumas funções, de alguns chacras ou
de algumas lâmpadas, como nós as chamamos.

Entretanto, o que vocês vivem atualmente necessitava anteriormente de muito numerosos anos.

Hoje, isso faz parte do que vocês chamam a graça divina, ou seja, do retorno da Luz em sua densidade.
É por isso que eu insisti pesadamente, de maneira ampla, sobre a noção de abandono à Luz.
A Luz é trabalhadora, inteligente, no interior de suas estruturas.

Questão: vocês riem muito na 5ª dimensão?

O fenômeno a que vocês chamam vida, nas multidimensões, não poderia existir sem o que vocês sentem, por
alguns momentos, e que vocês chamam rir.

A vida poderia ser chamada uma explosão de alegria permanente.

Não é por acaso se o ser que realizou a Unidade com o Divino se encontra no Samadhi, na alegria sem objeto
[motivo].

A alegria sem objeto, manifestada por alguns místicos que vocês puderam ver, se aproximar, ou ler,
corresponde a esta realidade.

O amor é alegria.

Assim, portanto, a alegria participa da própria expansão das dimensões.

Apenas o movimento inverso (aquele de precipitação na matéria, nesta dimensão dissociada) é que os privou
da alegria, porque os privou de sua ligação com sua Divindade.

O retorno à Divindade, o retorno à Essência do que vocês são, a revelação de sua Unidade, de sua Divindade,



passa imperativamente pelo que eu chamei a vibração do coração.

A vibração do coração é, antes de tudo, um estado de alegria interior, antes de ser uma irradiação.

Vocês não podem irradiar a alegria sem ter encontrado a alegria.

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

____________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.
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PRIMEIRA PARTE

Toda forma deve desaparecer para deixar lugar para uma nova forma.
Toda consciência deve desaparecer para transmutar o que deve nascer.

Isso é atribuído a um grande raio chamado, em sua linguagem, raio da destruição.
Esse raio da destruição é levado, nos mundos do limite do antropomorfismo, pelo Arcanjo Uriel, aquele que
desencadeia a reversão, na condição, obviamente, tomem consciência, de que vocês tenham aceitado deixar
morrer em vocês o que deve morrer.

A destruição não é o sofrimento.
A destruição é Alegria e renascimento.

O fogo é o agente.
O fogo é o elemento purificador.
Esse fogo que foi induzido em sua nova base e que continuará a sê-lo pela efusão da radiação do ultravioleta
em suas novas fundações, em seu Templo Interior, deve ser agora suficientemente afirmado para queimar em
vocês as fundações mais baixas, situadas ao nível de seu corpo de manifestação, nesta densidade.

Assim, convém se identificarem, na medida de sua possibilidade, ao nível da consciência desse fogo.
É assim, por esse desejo final da personalidade da fusão com o fogo, que pode nascer, totalmente, a rosa em
vocês a fim de que dela vocês possam exalar a cor, o perfume, a Essência.

Assim é o último dos desejos conscientes de sua personalidade.
Assim se exprime o fim da personalidade, se tal é seu desejo consciente, concreto, real e verdadeiro.

Bem amados Mestres da Luz, as palavras que eu pronuncio são captadas em diferentes níveis de seu ser.
Em alguns níveis de seu ser existe, não a Alegria, mas a zombaria e a maledicência.
Esses elementos fazem parte de sua personalidade que deve desaparecer através do raio da destruição.

Isso pode apenas ser realizado, como nós sempre o dissemos, por você mesmo.
Nós podemos lhes propor, mas é você, em definitivo, que aceita.

Um grande passo de sua história pessoal, de sua lenda pessoal, vai levá-lo para onde reside o Si, para onde
reside a eternidade, para onde reside a Alegria eterna, para onde reside e onde se situa sua morada de paz
suprema.

Isso deve se exprimir por seu último desejo nesta personalidade.
Nisso, o sentido do sacrifício e do último juramento, como imagem no espelho, assinala o juramento de sua
personalidade, por esse desejo e por este impulso para voltar na Luz e para manifestar esta Luz (a cada sopro,
a cada respiração, a cada instante, desse corpo denso).

Você não é esse corpo denso.
Você está além do que você crê.
Você não pode penetrar seu corpo de eternidade adorando esse corpo no qual você está.

Entretanto, convém compreender que ele é seu Templo Interior, onde se situa seu Templo Divino.

Aí está, bem amados Mestres de Luz.
Estejam na paz.
Seu caminho é um caminho de Glória, mas vocês não podem estar na Glória e na ilusão da pequenez.
Falei.

SEGUNDA PARTE

Bem amados Mestres da Luz, eu tenho a lhes dar certo número de informações.

ANAEL – 23 de maio de 2009
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O Arcanjo Miguel, que encarna, progressivamente, sua radiância, nesta densidade, através dos múltiplos canais
de Luz que aceitaram, agora e já, receber esta graça e aqueles que, inumeráveis, se juntarão a vocês nas
semanas que vêm, realizam, propriamente falando, um trabalho de ancoragem da Luz, da nova Luz, em sua
densidade.

O que é importante compreender, aceitar e integrar, é que absolutamente todos os eventos que ocorrem em
suas vidas, todos os elementos que ocorrem em sua densidade, sobre este planeta, são exatos e equitativos.

Os seres humanos que se desviarão da Luz esconder-se-ão da Luz para recomeçarem o que deve sê-lo.

Vocês compreenderam e integraram, a porta e a etapa essencial de seu acesso ao Reino Celeste dependem
de seu último desejo de ir para o coração e para sua Essência.

A capacidade vibratória de aceder a esta etapa depende apenas de vocês.

Dentro de muito pouco tempo, nós entregaremos nossa radiância de Arcanjo nas mãos da Virgem Maria.
Ela é, de fato, quem deve conduzir, anunciar, proteger o que vem.

Nenhum medo deve habitá-los.

O que vem é o que vocês desejam, colocado na luz o final de seu isolamento, o final de sua separação, o
retorno ao que vocês são, além da ilusão que vocês percorrem.

A ancoragem da Luz que Miguel os faz efetuar, sua aptidão para ali permanecerem firmemente é estabelecida
pela confiança do coração, pela capacidade a integrar as etapas que vocês vivenciaram e faz de vocês os
seres da Luz autêntica, inteiramente.

Guardem no espírito que a manifestação a mais incontestável do que vocês são está em seu coração, através
da Alegria.
A Alegria faz cair todas as barreiras, todas as incompreensões, todos os questionamentos.

Além da alegria reencontrada, o Arcanjo Uriel vai lhes permitir manifestar esta Luz, esta nova Luz autêntica, ao
nível de suas 7 lâmpadas e, sobretudo, ao nível da lâmpada do coração, da lâmpada da fronte e da lâmpada da
cimeira de sua cabeça.

Definitivamente, quando da efusão final de nossas redescobertas, seu coração estará inabalavelmente religado
a Maria, sua fronte estará inabalavelmente religada a Miguel, e sua cabeça estará inabalavelmente religada à
Vibração do Cristo.

Pela ancoragem desta Trindade que se realiza, a partir de agora, vocês se tornarão seres de probidade, seres
de honra, seres de Luz, seres de Alegria.

Através dessa tripla ancoragem, que lhes resta a manifestar nesta densidade, vocês desencadearão a
ancoragem na nova realidade, quando da translação dimensional.

Lembrem-se de que, de aqui até lá, seu papel é o de efusionar esta Luz, em vocês e ao seu redor.

Doravante, vocês se tornam seres contagiosos e procurados, vocês se tornam os servidores da Divindade, no
sentido o mais nobre, no sentido o mais elevado que seja possível, em sua densidade.

Eu insisti ontem sobre a dignidade e a responsabilidade de portar esta Alegria.
A assinatura da consciência de seu coração é a garantia disso.
O abandono à Luz, assim realizado, permite, no sentido próprio, o que vocês chamam os milagres.

Tudo o que vocês têm necessidade manifestar-se-á infalivelmente.
A Luz que brilhará também sobre sua fronte lhes permitirá ver claramente em todas as circunstâncias, em
vocês, ao redor de vocês, e no outro.

Por intermédio de minha confiança, vocês são os servidores de Maria.
Vocês reencontram seu lugar nos mundos unificados, no Amor, na Verdade, na Unidade.

Assim como o anunciou Miguel quando de suas efusões, vocês se tornam realmente os Portadores de sua
Luz.
Cabe apenas a vocês residir e persistir nisso.

Recebam graça.

______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.
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Almas humanas em encarnação recebam minhas homenagens, meus respeitos, pelo que vocês são.

Eu sou Anael, Arcanjo, de acordo com sua denominação.

Tenho o privilégio de ter participado, porque é um privilégio, na criação do mundo que vocês percorrem nesta
dimensão.

Além disso, eu sou o embaixador, se preferem, do Conclave dos 7 Arcanjos que iniciaram a ronda e a entrega
de sua radiação e de sua potência, durante o ano que vocês vivem, àquela a quem vocês chamam Maria.

Eu sou o Arcanjo da relação.
Eu sou o Arcanjo, também, que prepara seu Templo Interior para a recepção do Mestre.
A vida é movimento em todas as dimensões.

Em alguns momentos, em alguns espaços, o movimento muda, ele se transforma.
Vocês estão na época desta transformação.

Muitas almas vivem, nesse momento, um processo de transformação.
Essa é a vontade do Pai, da Fonte, porque o momento está aí.

Esse trabalho (porque é efetivamente de um trabalho que se trata) nós apenas podemos efetuá-lo graças ao
papel daqueles que ancoram, que aceitam ancorar esta nova realidade em sua densidade.

As efusões da radiação e da pressão do Ultravioleta retransmitidas pelo Arcanjo Miguel preparam, elas
também, a abertura.

Embora mal compreendida, a ronda dos Arcanjos corresponde à abertura dos sete selos.
A abertura dos sete selos permite liberar os quatro elementos.
A liberação dos quatro elementos permitindo a revelação do éter em sua densidade, em sua realidade.

Nós estamos aí para isso e nós canalizamos o Princípio e a Consciência da Fonte que vocês percebem
quando das efusões do Ultravioleta.

Muito proximamente será juntado ao Ultravioleta o Espírito Santo.

A preparação de seu Templo Interior será, portanto, realizada no momento em que se instalarão, para os
primeiros de vocês, seus Casamentos Celestes.

Em me expressei longamente, assim como o mestre Ram, sobre o abandono à Luz, que permitirá, no
momento vindo, acolher a vinda da Luz, a vinda da Unidade.

Nós felicitamos, nós, Arcanjos, o conjunto de almas humanas em encarnação que se juntam às efusões e às
rondas de consciência, nesta materialidade, permitindo, assim, um despertar sem precedentes na humanidade.

Eu sou também aquele que guarda o canal no qual estou.

Permitam-me transmitir-lhes minha radiação essencial antes de lhes dar a palavra quanto aos seus
questionamentos sobre esse processo.

... Efusão de energia... 

Nós podemos agora começar, assim religados, a avançar em seus questionamentos.

Questão: que fazer com as pessoas que teriam recebido implantes extraterrestres para impedi-los de
evoluir?

O que você descreve é uma realidade decorrente do próprio princípio da lei de atração.

ANAEL – 29 de maio de 2009
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Hoje, pela presença de nosso Conclave, pela Vontade do Pai, tudo isso nada mais pode diante da Luz.

Entretanto, o princípio de atração que permitiu e autorizou a instalação do que você chama de implante deve
deixar o lugar ao princípio da Luz.

Assim como lhes disse e repetiu o Arcanjo Miguel, o tempo de seu combate terminou.
O único combate que vocês têm a realizar é interior a vocês, entre o si inferior e o Si superior.
Todos os outros combates, sem exceção, devem ser entregues à graça da Luz.

Isso se atém a esta época e a esse momento preciso de sua história que vocês vivem.

As regras de funcionamento, os mecanismos da Luz, devido à nossa presença, devido à Vontade da Fonte
(que lhes subtraiu desde pouco tempo o véu da ilusão e o esquecimento) permitem, hoje, que, em Verdade, a
Luz vinda de dimensões interiores e de dimensões superiores lave literalmente suas vestes, seus
pensamentos, suas emoções e seus implantes.

Seu olhar deve mudar.
A dicotomia entre o bem e o mal deve desaparecer de sua consciência, do mesmo modo que, durante este
período de mudança, e como o disse o Arcanjo Miguel, várias coisas devem se desconstruir.

Não lhes cabe participar desta desconstrução.
A Luz que vocês recebem é suficiente e, creiam, amplamente suficiente, para trabalhar em vocês e fazer
desaparecer o que impede o acesso à sua Unidade.

Certamente, algumas problemáticas parecem não querer desaparecer.
Eu os lembro, entretanto, que o trabalho está em curso.

Deixem a Luz trabalhar em vocês, acolham-na, deixem-na agir.

Isso é já um treinamento capital para o abandono à Luz.

Questão: qual é sua especificidade, qual é seu papel, sua função?

Parece-me ter-me definido nas primeiras palavras de minha vinda sobre minha função.

Eu sou o Arcanjo da relação.
Eu sou o embaixador do Conclave dos 7 Arcanjos.
Eu sou um dos três Príncipes que presidiram esta dimensão dissociada.
Eu sou um dos sete selos.
Minha radiação é o rosa.
Eu preparo a instalação em vocês, para aqueles que o desejam, da dimensão do Pai, da Fonte em vocês.

Questão: como se explicam as reações do corpo, por vezes, com algumas técnicas?

Muitas coisas lhes são propostas para ir para o que vocês querem ir.
Todas essas técnicas, quaisquer que sejam, sem exceção, serão apenas técnicas.

A Luz não é uma técnica.
A Luz é uma radiação inteligente, ela é consciente.
A consciência não se importa com a técnica.

Entretanto, nós concebemos que sua estrada extremamente longa, extremamente desgastante, extremamente
difícil, privados da Luz da Fonte.

Hoje, as coisas mudam.
A Luz tem a capacidade de retificar, por sua inteligência, o que deve sê-lo.

Assim, na segunda parte, enquanto eu estiver ainda aí, esta retificação pela Luz será eficiente em vocês.

Não há nem a julgar, nem a condenar, nem a glorificar as técnicas, quaisquer que sejam.
Elas foram as muletas que lhes permitiram reencontrar certa forma de confiança e de orientação, mas, hoje,
vocês devem compreender e integrar que a Luz está aí e, ainda uma vez, que ela é inteligente.

No que concerne ao seu problema e as sensações que ocorrem em algumas partes do corpo, estas serão
retificadas pela Luz.

Eu preciso, como lhes disse o segundo interveniente de ontem (porque eu estou aí a cada minuto junto
daquele a quem eu guardo), a Luz age em vocês, a Luz os cura.

Vocês não podem continuar, nesta época, a jogar os jogos da dualidade, os jogos do discernimento entre o
bem e o mal.



Isso existe, isso existe ainda, não é mais questão, para a Luz e para vocês, almas humanas, de lutar contra,
mas, efetivamente, antes, de fazer com a Luz.

A mudança de ponto de vista e de olhar é capital.
Isso participará de sua saída, em consciência, do mundo da dualidade, do mundo da doença.

São essas portas que se abrem hoje para vocês e que lhes permitem, objetivamente e em verdade, ir para a
Unidade.

Questão: um filho no ventre de sua mãe se beneficia das efusões do Ultravioleta?

Minhas homenagens e meus respeitos para a vida que você leva.
Saiba que a totalidade desta criação, nesta densidade, foi penetrada pela radiação do Ultravioleta.

Os resultados serão profundamente diferentes para cada consciência sobre este planeta.

Os efeitos serão determinados pelo princípio de atração.

Cada um, cada parcela de consciência neste planeta, recebe e receberá e manifestará o que deve manifestar
em função de suas próprias crenças, de suas próprias convicções e de suas próprias adesões.

A Luz propõe, a Luz não impõe jamais.

Assim, quando inúmeros intervenientes lhes dizem e repetem que vocês deviam abandonar o poder sobre o
outro, qualquer que seja esse poder, a fim de reencontrar o poder sobre vocês mesmos, isso participa também
da saída da dualidade.

Bem amada alma humana em encarnação, seu filho sente e vive e percebe esta radiância.
O filtro que se poderia imaginar ser aquele que você constitui, por sua Presença nesta Presença (princípio de
maternidade em sua encarnação)... a radiância não é de modo algum modificada por esse filtro.

Questão: como pode se explicar a perda da fala na sequência de um choque?

A fala, em sua densidade, é relação e comunicação.
Nos mundos não dissociados, a fala é a linguagem da vibração pela cor, pela forma.
As vibrações das palavras não podem existir.

O significado das palavras é que, ter sido privada, nesse tempo, da fala, permitiu em você o retorno à Unidade.

A fala é um obstáculo à Unidade.
Nesse sentido que muito numerosas técnicas insistiram pela passagem no silêncio.
Silêncio das palavras, silêncio dos sinais e silêncio do olhar.

Não para se fechar, mas, efetivamente para se abrir a outra realidade.

O jogo do movimento da vida em encarnação, tal como vocês o manifestam desde tantas e tantas vidas, devido
mesmo ao seu acesso à Luz e à representação original dos números, da forma e da cor, permitiu a
emergência, nesta dualidade, do que vocês chamam a linguagem e comunicação.

Antes de ser linguagem, a Fonte é sopro, o Espírito é sopro.
A linguagem é apenas uma deformação do sopro.
Ela é, aliás, veiculada pelo sopro, mas ela não é o sopro.

O sopro é o silêncio.
O silêncio que foi imposto permitiu, portanto, favorecer em você a eclosão de alguns potenciais que, até lá,
tinham sido negados e esquecidos.

Questão: como se pode se preparar para o período de Pentecostes que é para nós, em tempo
terrestre, dentro de alguns dias?

A melhor maneira é rir, a Alegria.
Ria, expresse a bondade que está em vocês, a harmonia que está em vocês e que vocês todos conheceram
em momentos variados de suas vidas.

Para acolher o que vem, quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores, quaisquer que sejam os problemas
inerentes à sua dualidade, vocês devem encontrar em vocês os recursos para manifestar a Alegria.

Quando vocês estiverem abandonados, totalmente, à Luz, e vocês receberem a efusão do Pai, a primeira coisa
que vocês constatarão, de maneira evidente, é a evidência da Alegria, uma Alegria incontrolável.

A Fonte, o Pai, é Alegria, sobretudo nesses momentos privilegiados de final de ciclo em que as redescobertas



se preparam.

Procurem, então, durante este período, a Alegria que está em vocês, deixem-na emergir, quaisquer que sejam
os problemas, quaisquer que sejam os sofrimentos.

A Alegria é o elemento que lhes permitirá acolher, em toda simplicidade, com Amor, o que vem.

Questão: limitar o tempo que passa uma criança diante de um computador não é contraditório com a
noção de não tomar poder sobre o outro, na relação pai/filho?

A educação necessita, nesta dimensão, da utilização de uma forma de poder, mas, entretanto, mesmo na
expressão desse poder, o fato de não conseguir controlar os filhos jovens significa o que?

A incapacidade para irradiar sobre eles, por sua posição, criada por seu papel, a capacidade de liberdade e de
amor suficientes para que eles tenham a consciência.

Entretanto, isso faz parte de seu papel.

Qualquer que seja a idade à qual você chega hoje (que você seja uma criança, que você seja um velho num
corpo debilitado e indisposto, que você seja um homem ou uma mulher jovem tento tudo a realizar nesta vida
em terceira dimensão), o lugar onde vocês se encontram, mesmo hoje, em sua vida, ilustra de maneira a mais
perfeita o que vocês têm a superar para aceitar e se abandonar à Luz.

O desafio entre o si inferior e o Si Superior situa-se nesse nível.

Alguns entre vocês foram obrigados a fazer escolhas por vezes dilacerantes, mas todos aqueles que fizeram
essas escolhas na lucidez da Luz (que vem pela percepção mais ou menos consciente do que chega)
sentiram-se liberados de uma certa densidade, após essas escolhas.

Compreendam bem que a Luz quer liberá-los, e nada mais.
Liberá-los desta ilusão, fazê-los transcender o conjunto desse sistema solar e fazê-los transladar.

Não é questão de abandoná-lo.
Vocês devem, portanto, aceitar que, se hoje vocês se encontram numa posição de educador, difícil com
relação ao poder sobre o outro e a justificação mesmo desse poder sobre o outro por um papel, é que, isso, é
o que lhes é solicitado que seja superado hoje.

Vocês não chegam, em nenhum momento, por acaso nas condições nas quais vocês vivem.

Quando eu dizia que a Luz é inteligente, quaisquer que sejam as angústias, para alguns, que são vividas,
lembrem-se de que essas angústias são apenas transitórias.

O si inferior, o pequeno si, é pressionado pela época.
O Si Superior ou o Si Interior, ele, exulta da Luz que volta.

Alguns de vocês vivem em seu interior, assim como eu dizia, esse combate, mas compreendam efetivamente
que a nada serve combater com sua própria vontade, porque a oposição sai sempre ganhando.

A Luz não se opõe jamais, nesta dualidade.
Ela vem transcender o que deve sê-lo.

Então, tentem se aproximar deste abandono à Luz e vocês constatarão que esta criança modificará o
comportamento, não com relação às regras editadas, mas com relação à sua qualidade de radiação, não como
pais, mas como ser humano frente a outro ser humano.

Questão: como superar as doenças que afetam ainda nosso corpo?

O importante é, para todas as questões concernentes à sua saúde (hoje e mais as semanas de seu tempo
terrestre vão avançar, sobretudo durante o período de seu verão [inverno no hemisfério sul], mais a Luz será
atuante em suas estruturas), compreender que a causa participa da dualidade.
Não compreender, mas viver a Luz permite não somente transcender os limites impostos pela doença, mas
realmente fazê-la desaparecer.

A doença participa indubitavelmente desta dimensão dissociada na qual vocês evoluem.
O esquecimento consciente e voluntário de seu sacrifício para a Luz torna possível a manifestação, em suas
estruturas, nesta densidade, de imensos desequilíbrios cuja natureza mesmo é possível, na manifestação, pelo
próprio princípio da oposição.

Em outros termos, a doença, seja cármica ou de qualquer outra causa, participa, definitivamente, desse
princípio de evolução.



Vocês estão hoje na fase de superação da oposição.

Certamente, algumas coisas devem se eliminar de vocês e podem se evacuar, nesse momento, pelo que
vocês chamam a doença.

A lógica da dimensão que vocês percorrem é uma lógica de ação / reação: sofrimento chama cura.
Na própria aplicação desse princípio de ação / reação vocês concorrem a manter a dualidade de sua
manifestação.

O que vem lhes propor a Luz é uma cura total e instantânea.
Vocês devem, para isso, aceitar mudar de ponto de vista e compreender e aceitar que, no final das contas, a
doença é apenas a consequência da experiência extensiva que vocês tomaram nesta encarnação.
Toda doença resulta desse princípio.

Lembrem-se de que vocês estão, durante este período de mudança, a cavalo entre dois mundos, a cavalo
entre duas dimensões (ou mais, para alguns de vocês), que através do que vocês percebem, que através do
que vocês sentem, que através das palavras que os intervenientes espirituais pronunciam por múltiplos canais,
é-lhes proposta uma escolha.

A escolha de renovar o confinamento nesta dimensão dissociada (e, portanto, preservar o que vocês chamam
de seu livre arbítrio) e a escolha de ir para a liberação e a liberdade.

A liberdade é bem maior do que o livre arbítrio.
O livre arbítrio se exprime num mundo forçado e privado de Luz mesmo se, sem Luz, ele não existiria de modo
algum, mas, entretanto, a Luz lhes foi encoberta, escondida.

Tudo o que vocês têm a viver, tudo o que vocês vivem nesses períodos, fazem apenas ilustrar, ao olho de sua
consciência, o que os separa da Unidade.
O que os separa não é uma distância, não é um tempo.

A importância desta distância, desta separação, é unicamente ligada à importância, em vocês, do que resta a
realizar no abandono à Luz e no abandono ao Pai.

Assim, mudando seu modo de ver, vocês participarão do impulso da Luz.

Todos, sem exceção, que participam ou não, de maneira consciente, da transmissão da Luz, todo ser humano
sobre esta Terra, vive esses fenômenos de tensões antagônicas.

Quando vocês participam, desde tanto e tanto tempo, da ronda da encarnação nesta dimensão dissociada, é
por vezes difícil vislumbrar, crer, aderir a um mecanismo de liberação.

Ao nível comportamental, esse é o mesmo princípio que o pássaro que foi colocado na gaiola desde seu
nascimento e que chama a isso liberdade e que, no dia em que ele sai de sua gaiola, fica tão aterrorizado pela
verdadeira liberdade que ele volta a entrar na gaiola.

 A imagem que escolhi no cérebro daquele a quem eu guardo corresponde totalmente e na integralidade ao
que vocês vivem.

Vocês são todos tão grandes e tão luminosos que isso lhes dá medo.

Questão: a que correspondem as sensações de vertigens incompletas ao nível do coração?

O coração, esta região essencial de seu ser, toma uma importância toda nova.
Novos circuitos se imprimindo, novas chaves lhes são oferecidas e afixadas.
Certo número de modificações, ligadas às radiações da Fonte e às radiações do Ultravioleta que nós
retransmitimos, induz uma reativação de sua Luz interior.

O que não quer dizer que toda alma humana se beneficiará desta abertura à Luz.

Lembrem-se de que a Luz propõe, mas não impõe jamais.

As diferentes percepções que vocês podem ter e viver ao nível de seu tórax por fenômenos de vertigens, por
fenômenos de buracos, por fenômenos de plenitude, por fenômenos de vibrações, de calor, de frio (toda gama
de percepções e de sensações que um ser humano pode sentir), traduzem apenas a aproximação da Luz.

A pressão da radiação do Ultravioleta penetrou pelos chacras superiores e, pouco a pouco, investiu o lugar que
representa sua estrutura física e suas vestes de Luz.
Isso implica numa redistribuição do pouco de Luz que vocês tinham em vocês para uma nova lareira.
Isso corresponde a uma mudança de ponto de vista e a uma mudança de consciência.

A base de sua vida não será mais o corpo físico, mas o coração.



Há, portanto, uma translação, agora e já, dimensional, entre o impulso vital e o impulso cardíaco, em benefício
do impulso cardíaco.

Nós aliviamos assim ao nível do conjunto da humanidade, quaisquer que sejam as escolhas desta, nós
levantamos, de algum modo, a tranca ligada ao primeiro chacra ou chacra raiz, aquele que permite a
estabilidade e a imobilidade dessas estruturas de vidas que vocês criaram.

A desconstrução concerne ao equivalente de seu chacra raiz ao nível do planeta.
Todas as construções humanas, todas as construções sociais, foram erigidas de acordo com o princípio vital
do primeiro chacra.

Hoje, as fundações de sua nova vida estão situadas ao nível do coração e não mais ao nível de seu chacra
inferior.
Isso explica totalmente os diferentes reajustes vividos e percebidos em suas estruturas atuais.

Questão: se a Luz propõe, mas não impõe, como a Luz se manifesta às pessoas que não viveriam
tudo isso em consciência? Cabe então às pessoas que vivem esses fenômenos, elas, em
consciência, iluminar aos outros?

Vocês não podem iluminar o outro por palavras, vocês não podem iluminar o outro pelo afeto, vocês não
podem iluminar o outro pelos meios ligados à sua dimensão.

O único modo de iluminar o outro é atiçar, em vocês, o fogo da Luz, atiçar a tal ponto que, a um dado momento,
seu coração difundirá esse fogo e, naquele momento, o outro poderá aceitar ou recusar.

Esse é o papel essencial que nós propomos àqueles que vivem, em consciência e em verdade, as efusões do
Ultravioleta.

Entretanto, e para confortar o que eu dizia anteriormente, hoje, a situação na qual vocês estão (socialmente,
afetivamente, profissionalmente, materialmente e espiritualmente) corresponde ao que vocês tinham a viver
com relação à vinda da Luz.

Agora, cada ser humano, a totalidade dos seres humanos encarnados, estará em consciência, no momento
vindo, em contato com a Fonte e com Maria.

A reconexão e o reconhecimento serão instantâneo mesmo para aqueles que, dizem eles, não conhecem isso.

Entretanto, muitos seres humanos não vão querer realmente seguir e acolher o que vem.

A translação dimensional (a qual não está hoje em minha proposta de lhes falar) traduzir-se-á, em definitivo,
unicamente, por uma translação da consciência e do corpo (e/ou do corpo em alguns casos) diretamente em
função do princípio de atração, para onde lhes será o melhor possível em função de seus desejos de
experiência.

Não há lugar para se inquietarem, mesmo se numa fraternidade, com seus ascendentes, com seus
descendentes, alguns tenham feito escolhas diferentes das suas, essa é a liberdade imprescritível deles.

Vocês não podem forçar com a Luz, tanto mais se a recebem.
Vocês podem apenas propor, pela radiação.

Nenhuma palavra, ainda uma vez, nenhum discurso, nenhuma emoção fará mudar a opinião de outra alma.
Cabe a ela, e a ela somente, viver suas escolhas.

O que se pode dizer é que hoje vocês são muito numerosos.
Nós os esperamos a cada vez mais numerosos e esse é o caso, em níveis que vocês não podem mesmo
conceber.

Entretanto, e definitivamente, cada alma é livre.

O Pai, a Fonte é amor e liberdade total.

Como vocês querem que Ele force uma alma a interromper sua experiência ou interromper sua dualidade?
A humildade, a simplicidade da Fonte, ela mesma, faz com que ela não obrigue jamais uma alma a voltar ao seu
seio se ela não terminou o que julgava bom prosseguir.
A Luz não julgará jamais, jamais.

Questão: os fenômenos que vivemos nesse momento sobre a Terra, ligados à translação, são
vividos igualmente em outros espaços?

A cada vez que a consciência percorre novos espaços ou novos territórios nos multiuniversos e nas
multidimensões, cada translação dimensional se acompanha de um processo, obviamente, equivalente a este.



Entretanto, na experiência da 3ª dimensão qualificada de dissociada (ou seja, em ruptura com a Fonte),
enquanto que existem mundos de 3ª dimensão não cortada para com a Fonte (eles são chamados então de 3ª
dimensão unificada. Vocês estão, vocês, na 3ª dimensão dissociada), há, como eu lhes disse, uma criação real
e objetiva da dimensão na qual vocês vivem.

Esta dimensão nasceu de um novo impulso desejado, em termos históricos, por um Arcanjo que foi chamado
Lúcifer.

A Fonte se opôs ao fato de que seus criadores, criadores eles mesmos, sofressem a ruptura de comunicação
e de confiança.
Entretanto, esta experiência ocorreu, vocês são os produtos dela.

Nisso há, no sentido o mais nobre, um princípio de redenção extremamente potente, extremamente forte
quanto ao enriquecimento da Luz que vocês são.

Assim, portanto, as experiências de 3ª dimensão dissociada foram iniciadas em outros lugares excessivamente
escassos dos multiuniversos.

Não me cabe desenvolver mais adiante esses princípios.

O importante, ainda uma vez, nos dias que vêm, nas semanas que vêm... lembrem-se que o Arcanjo Miguel
desconstrói o que deve sê-lo.
Uma vez que vocês tiverem saído do poder exterior que vocês criaram nesta dimensão (poder ligado, antes de
tudo, ao que vocês chamam o dinheiro e a economia), quando isso for desconstruído, vocês viverão, já, cada
vez mais, no coração.

Então, sim, a experiência que vocês vivem é muito rara e ela é grandiosa, nós o sabemos agora.

Questão: no que concerne à voz, o canto, poderia nos indicar como isso pode evoluir e, em
particular, será que pode haver possibilidades de expressões pela canalização ou intervenções de
outros intervenientes pelo canto?

Isso já existe, isso já foi manifestado, seja através da arte de pintura, seja através da arte musical, ou através do
canto.

Vários músicos, sem o saber, foram e são, literalmente, investidos pelos Anjos quando eles tocam, isso é uma
realidade.

Entretanto, lembrem-se de que nas dimensões que você penetrará, a vibração da linguagem deve ser passada
pela radiação.

Obviamente, algumas formas de arte participam da linguagem da vibração, alguns instrumentos de música são,
em particular, o reflexo do que existe em outras dimensões, sem instrumento e sem técnica.

Essas vibrações e radiações são emitidas espontaneamente por alguns seres.
Essas vibrações são os apoios, no sentido próprio, dos universos.

Entretanto, neste período de ajuste, o mais importante é transmitir a radiação, assim como muitos de vocês o
realizam quando das efusões do Ultravioleta.

A grande mutação está nesse nível.
Ela se faz no silêncio das palavras, no silêncio das técnicas e no abandono total à vibração e ao Amor.

Questão: as forças da Sombra poderiam fazer falhar o retorno no planeta e da humanidade na Luz?

A Fonte não pode permitir isso.
A Sombra, assim como vocês a nomeiam nesta dimensão, não pode estritamente nada contra a vinda da Luz.

Ela pode apenas se nutrir do medo ou da dualidade.

Absolutamente nada pode e nada poderá fazer falhar o que vem.

Entretanto, lembrem-se da liberdade de alma.
Se uma alma decide negar o que vem, bem, será feito segundo sua fé, ela viverá, então, uma transição e
retornará a viver as coisas que ela exprimiu.
Nisso, o caminho dela é tão respeitável como o de vocês.

Lembrem-se de que quanto mais vocês persistem nesses mundos de separação, mais sua Luz cresce e que,
portanto, essas almas (a grande maioria) que escolherem prosseguir a experiência da dualidade, não devem
ser nem apontadas com o dedo, nem julgadas, porque essas almas têm ainda mais do que vocês uma



Vontade de Luz, mas é diferida no tempo com relação ao seu espaço / tempo.

Então, tudo está bem, em sua linguagem.
Não há a julgar.
Não há a condenar, não há a olhar, não há a querer levar, há simplesmente que ser e irradiar.

Nesta radiância que vocês vão se tornar, tudo se tornará evidência, tudo se tornará simplicidade e Verdade.
Mas eu lhes peço para bem escolherem em qual jogo vocês querem jogar.

Vocês querem o jogo da Alegria e da leveza?
Ou o jogo do peso e da separação?

Questão: nas dimensões superiores é possível amar ainda o mundo animal?

Nas dimensões ditas superiores, nos multiuniversos, são múltiplas as formas de vida também, as
manifestações da consciência, também.

A vida se cria permanentemente, nada é fixo.
Novas formas de vida (nos diferentes reinos e mesmo ao nível dos reinos Angélicos), os conceitos se criam,
radiâncias novas se criam, perfumes novos se criam.

E a Luz, o Princípio, a Fonte, o Pai participa de cada uma dessas criações, não pode ser de outro modo.

Apenas nas dimensões dissociadas é que a Fonte nos fez a promessa, quando de seu sacrifício, de esperar,
no silêncio, seu retorno.
Não podia fazer irrupção em suas vidas, senão isso teria sido o oposto do que vocês tinham, vocês mesmos,
decidido e do que decidiram algumas instâncias.

Então, ela os deixou realizar as experiências de separação, esperando, na Alegria, o período propício ao seu
retorno, se tal é seu desejo.

Aqueles que não estão prontos continuarão a viver o sacrifício deles.

A promessa do Pai não é absolutamente renegada, mas ela esperará, como sempre, o bom querer e que
vocês aceitem enfim reintegrar os mundos da liberdade.

Questão: há protocolos a seguir concernentes ao perdão e à abertura do coração?

Eu creio que o Mestre Ram lhes comunicou um que é extremamente importante e, depois, diante da vinda do
Ultravioleta, é evidente que participar disto é já, em si, um perdão atribuído ao mundo e atribuído a você
mesmo.

Você não tem que perdoar, de fato, porque você é o perdão.
(ndr: o protocolo de Ram que foi citado é a "meditação sobre o coração"-
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/protocolo-praticar-meditacao-guiada.html )

Questão: como se encontrar em todos os livros existentes sobre esses assuntos?

Então, compreendam bem que cada revelação, cada obra, cada contato com as dimensões, para além da
separação na qual vocês vivem, têm um sentido.

Mesmo o que hoje pode lhes parecer, em sua dualidade, contraditório, o é para você, mas não o será para
outro.

Uma alma humana privada de Luz pode encontrar o impulso para a Luz no catolicismo ou no hinduismo ou na
religião muçulmana.
Tudo está em seu exato lugar, não há nada de contraditório com relação a outra coisa, exceto um ponto de vista
e um ponto de consciência.

Quando vocês abraçarem o ilimitado, quando sua consciência se expandir até o reino do Pai, que está no
interior de vocês, vocês se aperceberão que tudo o que podia parecer, de seu ponto de vista, como
confrontando e opondo ou oposto, tinha sentido apenas para vocês, em função de seu próprio caminho, de sua
própria verdade.

Portanto, falar deste escrito ou do evangelho de São João ou do Mahabharata ou do Corão volta exatamente à
mesma coisa.
Todos participam, em graus diversos, da confiança de cada um.

Mas, hoje, a verdadeira confiança é você mesmo.
A grande novidade, a grande ressurreição situa-se nesse nível.

http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/protocolo-praticar-meditacao-guiada.html


A Luz deve chegar ao coração, se vocês acolhem a radiância naquele nível, as próprias questões
desaparecerão, porque naquele nível de consciência tudo é evidência.

E é a evidência que vocês recuperarão em sua dualidade que fará com que sua missão seja totalmente
preenchida.
Vocês terão transmutado, vocês terão aliviado os mundos da dualidade.

Questão: fala-se frequentemente nesse momento de um astro chamado Nibiru ou Hercobulus. É um
mito ou uma realidade? Se é uma realidade, quais serão as aplicações?

Nibiru é uma realidade.
As manifestações que vocês observam, em sua consciência, sobre a superfície deste planeta em que vocês
vivem, como no conjunto do sistema solar, é em parte e somente em parte, ligada ao reencontro de seu
sistema solar com este astro.

Entretanto, não se esqueçam de que, paralelamente a isso, está em curso uma viagem do conjunto desse
sistema solar para a Fonte.
Encontro diferentemente mais importante do que aquele que é provocado por Nibiru.

Vários eventos se produzem em seu sistema solar.

Lembrem-se de que tudo o que se produz no exterior é apenas o reflexo de tudo o que vocês vivem no interior.
Vocês devem se voltar cada vez mais para o interior, porque todas as soluções estão aí.

Entretanto, vocês não podem ignorar o que se desenrola sob seus olhos ou em suas informações.
Isso é verdade nesta realidade, mas não é a realidade da Luz.
Trata-se de uma desconstrução de seus mundos, engrenada pelo Arcanjo Miguel, sustentada pelo Conclave
Arcangélico que, eu os lembro, abriu os sete selos e entregou a potência da radiação àquela a quem vocês
chamam Maria.

O que se desenrolará sob seus olhos, e o modo pelo qual vocês o viverão, será apenas função de uma única
coisa: de sua capacidade para acolher isso, centrada no coração, ou para acolher isso com o que vocês
chamam suas “tripas” ou com sua cabeça.

As implicações e as consequências não serão, obviamente, as mesmas para todo o mundo.

O mesmo evento, a simultaneidade do conjunto desses eventos, traduz-se para cada um de modo diferente e
por um futuro diferente.

Vocês devem integrar, vocês que escolheram a liberdade ao invés do livre arbítrio, efetivamente integrar que
vocês devem respeitar e amar o caminho do outro.

Questão: quando você fala de recepção de Luz, sob qual forma se manifesta ela? Por exemplo, essa
noite, ou ainda para cada um, individualmente?

A recepção da Luz compreende diferentes oitavas que são, por um lado, função de suas próprias fugas,
colocadas por vocês mesmos em sua densidade.

A Luz, em sua forma a mais culminante, vai se traduzir, além da Alegria, sobretudo pelo contato íntimo e real
com o Pai, com a Fonte.
Esse momento sela as redescobertas.

Obviamente, essas redescobertas participam da Alegria, do mesmo modo que uma mãe que não viu seu filho
e que o reencontra ao final de dez anos vai sentir um sentimento de alegria e de emoção extremas.

Do mesmo modo, o retorno à Unidade assinala realmente o contato real com a Unidade, com o Um, com o
Único, com a Fonte ou outro nome que vocês gostariam de ali colocar.

Daqui esta etapa, a pressão da radiação do Ultravioleta (que é uma característica do Ultravioleta) vai, ela,
manifestar-se por fenômenos de compressão e de dilatação ao nível da cabeça e, em seguida, ao nível dos
chacras mais baixos, situados, em particular, sobre o coração.

A percepção é uma percepção consciente de seu efeito.
Assim, minha radiação (aquela a qual eu os rego há 20 minutos) é uma radiação que eu percebo como rosa.
Entretanto, de acordo com seus filtros, ela será colorida diferentemente, é claro, mas tem apenas uma
finalidade (minha radiação como a de outras entidades que se manifestam): fazê-los desposar o que vocês
são, se tal é seu desejo.

Então, a forma.
Lembrem-se de que a Unidade, o Princípio, a Fonte, o Pai é simples: a simplicidade da Luz, a simplicidade da
forma.



A radiação ou a vibração da Luz toma uma forma direta e reta.
São as linhas simples.

O traço, o raio, o círculo, o triângulo, o quadrado e as formas geométricas perfeitas são a perfeição
manifestada da Unidade.

Quanto às palavras: vibração e radiância, elas correspondem, vocês compreenderam, a uma polaridade e a
uma polarização da Luz em função mesmo da consciência que a leva.

Entretanto, o Pai, a Fonte está além deste aspecto de polarização, portanto, penetrar a Luz em sua Unidade
está além da forma, além da cor, além mesmo da radiação.

Vocês estão ao nível da consciência pura, aquela que não tem necessidade de se manifestar, de maneira
obrigatória, por uma polarização da Luz, por uma forma precisa da Luz.

Não temos mais perguntas, agradecemos.

Almas humanas em encarnação, eu lhes transmito também toda a gratidão do Conclave e eu lhes transmito
também, uma última vez, minha radiação, antes de participar de maneira muito mais silenciosa ao que vem em
seguida.

... Efusão de energia...

______________________
Compartilhamos estas informações em toda transparência. Obrigado por fazer do mesmo modo, se deseja
divulgá-lo, reproduza a integralidade do texto e cite sua fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

http://www.autresdimensions.com/


"A Alegria da qual eu quero lhes falar é a Alegria da revelação da Divindade."

Eu sou o Arcanjo Anael.

Como alguns de vocês já sabem, eu Sou o Arcanjo que representa o Conclave.
Eu Sou o Arcanjo da Relação.

Meu domínio é especificamente aquele da Relação.

Eu lhes peço que recebam a minha Radiância.
A minha Radiância é o rosa.

A minha Radiância está em relação direta com o planeta que vocês chamam de Vênus.
Eu lhes apresento as minhas homenagens.

Eu venho a vocês para falar-lhes de um conceito e de uma realidade que lhes é, hoje, permitido alcançar e
viver, especialmente desde que nós, os Arcanjos, por intermédio do Arcanjo Miguel, retransmitimos para vocês

a Radiação do Ultravioleta.

O que lhes é possível hoje, se tal for o seu desejo, irradiar e viver, é a Alegria.

Vênus é o planeta do Amor.

Falar do Amor vai fazê-los vislumbrar, de acordo com os seus próprios filtros, as suas próprias experiências,
uma série de coisas muito diferentes, em relação ao que vocês vivem e ao que vocês entendem por Amor.

Mas, hoje, eu gostaria de esclarecer um aspecto específico da abertura da sua lâmpada cardíaca
denominada Alegria.

Um interveniente que já lhes falou em várias ocasiões, o Mestre RAM, falou da Paz e da abertura do coração.

Eu venho, quanto a mim, trazer-lhes um elemento fundamental que se refere à Alegria.

Em meio à sua densidade, na qual vocês vivem e evoluem, a Alegria não é corrente.
A densidade em que vocês vivem é pesada.

Pelo próprio ‘princípio de atração’ e pelo ‘princípio de ressonância’, vocês são confrontados com uma série
de emoções.

Essas emoções podem arrastá-los para o prazer e para as pequenas alegrias, mas também, e infelizmente,
para os sofrimentos, para as faltas da Luz, para as zonas da Sombra.

ANAEL – 6 de junho de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-KE2Y42IJsdg/Tz9vZ2zz44I/AAAAAAAAAVI/xspW5niNhlo/s1600/abandono__dreamweaverpetalsfalling%5B1%5D.jpg


Nós lhes anunciamos, particularmente o Arcanjo Miguel, que as efusões do Ultravioleta iriam levar a viver, nesta
densidade, outra verdade, uma Verdade muito mais leve, muito mais feliz.

***

O primeiro impulso da Fonte, antes mesmo da existência dos multiversos nas multidimensões, consistiu em
exteriorizar o seu próprio Espírito, assim denominado na sua linguagem.

Esta própria exteriorização do Espírito da Fonte é chamada de Alegria.
A criação tem os seus princípios, tem as suas finalidades.

Nos multiversos e nas multidimensões é a Alegria.

Não pode haver retorno à Unidade sem a Alegria.

O que é a Alegria?
Vocês, seres humanos, nesta dimensão dissociada, vocês têm o hábito de exprimir e de experimentar

pequenas alegrias ligadas à satisfação de desejos, à realização de objetivos, bem compreensíveis na sua
densidade.

Mas isso não é a Alegria.

A Alegria da qual eu quero lhes falar é a Alegria da revelação da Divindade.

Então, é algo que isso é dificilmente apreendido pelas palavras.

Então, vamos agora dar o que não é da alegria e o lugar onde não pode estar a Alegria.

O primeiro princípio é que, enquanto seu olhar estiver voltado para o exterior na sua densidade, mesmo em
meio à sua experiência de vida, não pode haver Alegria.

Pode haver prazeres, mas, obviamente, o jogo do olhar exterior mantém a dualidade e os priva da Alegria.

A Alegria, de fato, participa da Unidade.

E a dualidade, o jogo da vida na encarnação dissociada que vocês vivem não pode pretender permitir a
eclosão da Alegria.

A Alegria, para empregar as suas palavras, é um ‘estado de consciência’.

A Alegria é uma vibração.

A Alegria é um estado de relação, intenso e profundo, com o seu ser interior, com a Verdade, com a
Unidade e com a Divindade.

A Alegria não pode se encontrar no olhar exterior, na vida exterior.
Ele não pode depender das circunstâncias desse mundo.
Ele não pode depender da dualidade que vocês vivem.

A Alegria é ressonância e relacionamento com a Fonte, mas, antes de tudo, decorre da capacidade para
vocês se voltarem para o seu ser interior.

Voltar-se para o ser interior está além da meditação, além da oração.
É, antes de tudo, um ‘ato de consciência’ em que vocês decidem se voltar para a sua Essência, para a

sua Eternidade e para a sua realidade.
Isso apenas pode ser realizado a partir do momento em que vocês cessam o jogo da dualidade.

***

O que é o jogo da dualidade?



O jogo da dualidade resulta do longo aprendizado que vocês fizeram, nesta densidade e nesta matéria, nesta
dimensão dissociada, que lhes permitiu expressar uma série de qualidades, qualidades que,

progressivamente, os dissociaram e distanciaram da Fonte.

Entrar na interioridade ou na Unidade consiste em fazer cessar o jogo da dualidade.

A partir do momento em que sua consciência estiver voltada para o exterior, vocês experimentam a dualidade,
vocês experimentam o jogo das ações e reações, vocês entram sob a influência da ‘lei de karma’.

A Alegria é uma mudança de olhar, uma mudança de ponto de vista, uma mudança de realidade.

A Alegria se decreta e se vive a partir do momento em que vocês passam da ‘lei de ação/reação’ (ou lei de
karma) para a ‘lei da Unidade’ ou para a ‘lei da Graça’.

A Graça não pode ser encontrada no exterior, a Graça pode apenas se encontrar quando o seu olhar se volta
para o seu interior, aí, onde reside a Eternidade, aí, onde reside a Divindade, aí, onde reside o Princípio.

A Alegria é algo que vocês devem viver, porque a Alegria, na Verdade, é Ascensão.

A Ascensão, tal como vocês a definem ou a vivem e irão vivê-la não é, certamente, um processo de peso.

É um processo ligado à Graça.

***

A Graça está em relação direta e em contato direto com a Alegria.

Vocês não podem penetrar os domínios da eternidade manifestando emoções contrárias à Alegria, se é que a
Alegria seria uma emoção.

A Alegria é uma Graça, a Alegria é um estado de exultação da Luz em vocês, da Luz reencontrada, da
Verdade que se vive no ser, no seu Templo Interior.

A Alegria apenas pode se manifestar se vocês aceitarem fazer calar o que não é Ela.
Vocês devem, para isso, realizar o Aqui e Agora.

O ‘Aqui e Agora’ significa que vocês devem descondicionar toda ação e toda reação, que vocês devem
desprogramar em vocês todos os condicionamentos que fazem o que vocês são, nesta dualidade.

Vocês devem, para isso, participar ativamente do desejo da Alegria.
Esse desejo é um desejo completamente ‘espiritual’ e que nada tem a ver com os desejos humanos, com os
desejos da dualidade, com as alternâncias de pequenas alegrias, de sofrimentos, de aflições, de medos, de

tristeza, em uma palavra, em emoções.

A Alegria é um estado de plenitude.

É nesse nível que se encontra a porta de saída desta dualidade, a porta de saída da ‘lei de ação e reação’ e,
também, a porta de saída do que vocês denominam livre arbítrio.

A verdadeira liberdade e a liberação não se encontram no ‘livre arbítrio’, nem na ‘lei de karma’, mas na ‘lei da
Graça’, na lei em que a Fonte é enfim revelada em vocês, a fim de permitir a irradiação do Amor, da

Verdade, da simplicidade e da beleza.

Quaisquer que sejam as belezas desse mundo que vocês puderam criar, pelas suas tomadas de encarnação
extensivas, qualquer que seja a beleza da natureza, vocês não podem apreendê-la através do olhar da

dualidade.

A Essência da beleza da natureza apenas pode ser vivida e ser interiorizada se, vocês mesmos, realizarem
isso em vocês.

***



E, no entanto, a Alegria não é uma busca, a Alegria não é uma diligência, a Alegria está profundamente ligada,
como eu disse, ao Aqui e Agora.

O Aqui e Agora faz com que a sua consciência se desprenda da ‘lei de karma’ e, portanto, do conceito de
ação/reação.

O Aqui e Agora faz com que vocês sejam capazes, em um instante, de se colocarem no centro do seu ser,
no coração do ser, e deixar o que esperam, de toda Eternidade, se manifestar.

O único caminho é o caminho que consiste em deixar desabrochar a Alegria.

São as ‘resistências’ à Alegria que desencadeiam em vocês a atração para a densidade, a atração para
o peso, a atração para as emoções, que prejudicam, pela sua manifestação, a presença da Alegria.

A Alegria é, aliás, Presença, a Alegria é, aliás, leveza.

Ela não é reação, ela não é, tampouco, ação.

Ela é, simplesmente, Ser.

Mestre RAM lhes deu, em várias ocasiões, uma série de elementos que lhes permitem abrir e destrancar em
vocês algumas portas que, vocês sozinhos, podem abrir (*).

Nós, o Conclave, podemos apenas propor-lhes algumas ‘Radiâncias’, mas, vocês sozinhos, e somente vocês
sozinhos, podem dar o passo para irem para a Alegria.

A Alegria não é algo que se busque no exterior, a Alegria é algo que se estabelece no interior, a partir do
momento em que vocês aceitarem mais nada buscar no exterior.

A Alegria é, enfim, uma ‘energia de relação’, sendo colocada em relação no interior de vocês e no exterior de
vocês, ela vai harmonizar as diferentes camadas dos seus envelopes.

Ela vai se reunificar em vocês, reunificá-los e permitir a realização da Unidade.

O motor da unificação, o motor da Unidade, o motor da Presença, o motor do Amor é a Alegria.

A cada vez que vocês manifestam uma emoção contrária à Alegria, a cada vez que vocês manifestam uma
tristeza, pelo ‘princípio de ressonância e de atração’ ligado à sua densidade, vocês se afastam da

Alegria, inevitavelmente.

Deixar desabrochar a Alegria é encontrar a leveza, é encontrar a saúde, é encontrar osorriso interior, é
encontrar a Divindade, é encontrar a ‘ausência de reação’, a ‘ausência de karma’.

Isso é possível, isso não é amanhã, isso é agora, se vocês o desejarem.

O Aqui e Agora é simplesmente ser capaz, enquanto ser humano, de viver o ‘instante presente’ desprendido
dos seus pensamentos, desprendido das suas emoções, que lhes foram, no entanto, úteis, para experimentar

e percorrer este universo e esta dimensão.
E essas foram ‘experiências’.

***

Hoje, se vocês o desejarem, a experiência da dualidade, da dissociação, da aflição, do sofrimento, pode,
definitivamente, tomar fim.

Quando vocês decidiram se precipitar nesta densidade, há muito tempo, para alguns de vocês, vocês fizeram o
juramento de voltarem à Unidade e à Alegria.

A Divindade lhes permitiu esta experimentação, na condição, Ela prometeu, de voltar, em um momento
específico, a se manifestar de novo para vocês, a fim de lembrá-los do que vocês eram, de toda Eternidade.



Mas, aí está, hoje, alguns de vocês estão tão tomados no jogo da encarnação que se esqueceram do princípio
da Unidade, do princípio da sua Divindade e do princípio da sua Alegria.

Hoje, é-lhes possível se reconectar com o Aqui e Agora, voltar a se ligar, literalmente, à Fonte e à Alegria, em
um espaço do Aqui e Agora, onde a dualidade ‘se apaga por si’, ao mesmo tempo mantendo esse corpo de

densidade, porque o juramento que vocês fizeram à Divindade era, também, o de espiritualizar esta matéria,
esta densidade, este peso que vocês habitam.

Hoje, vocês chegaram às lembranças desse juramento.
Inúmeras coisas irão lembrá-los, nas próximas semanas do seu tempo terrestre, desse juramento.

Eu deixarei o Arcanjo Miguel se exprimir, quando da 7ª efusão da Radiação do Ultravioleta, sobre o anúncio a
ser feito por Maria, ligado diretamente à 7ª Graça, mas, entretanto, hoje, a Radiância e a Conexão com a sua
Unidade são grandemente possíveis, na condição de vocês mesmos darem o passo para voltar-se ao seu

interior.

***

Há uma série de preceitos e de conselhos sobre os quais eu já falei longamente.

Vocês não podem participar da Alegria estando no julgamento do que acontece no exterior de vocês.

Vocês não podem participar da Alegria manifestando emoções contrárias à Alegria.

Vocês não podem se juntar à Alegria indo para o exterior.

Vocês não podem se juntar à Alegria deixando se exprimir o mental ligado às vicissitudes de suas vidas
exteriorizadas.

Entretanto, não lhes é solicitado para deixarem as suas vidas exteriorizadas, mas, bem mais,
para transcender e iluminar pela Alegria o que vocês vivem no exterior.

Mas isso apenas será possível se vocês aceitarem dar o passo para o Aqui e Agora.

Nisso, vocês são ajudados, nisso, vocês são fundidos na energia do Ultravioleta, fundidos no Espírito Santo e
fundidos pela minha Presença e pela Luz.

Isso não é complicado.

Não há ritual, não há oração com palavras.
Há, simplesmente, que aceitar o princípio de que, quaisquer que sejam as circunstâncias e as aparências de

suas vidas, vocês são, em última análise, seres de Alegria, de toda Eternidade, que fizeram a experiência da
separação da Alegria.

Mas a hora, agora, chegou de manifestar esta Alegria, de manifestar a sua conexão e a sua Eternidade.

A Alegria é certamente a coisa mais importante que irá lhes permitir, quando chegar a hora, aceder à sua
Eternidade, sejam quais forem as suas escolhas.

Então, amigos humanos na encarnação, se vocês tiverem questionamentos em relação a isso, eu gostaria de
tentar respondê-los com palavras e, certamente também, pela efusão da Luz da Alegria.

***

Questão: o que significa, concreta e claramente, “não ir para o exterior”?

Concreta e claramente isso significa ‘voltar o seu olhar para o ser interior’.

Isso não quer dizer se excluir do mundo, isso não quer dizer se fechar, isso quer dizer simplesmente
compreender e viver o que vocês são no interior.

Vocês não são definidos pela sua posição social, vocês não são definidos pela sua posição familiar, vocês não



são definidos pelo seu papel societário, vocês não são definidos por suas crenças, vocês não são definidos
pela sua educação.

Isso foi necessário na sua densidade, mas, entretanto, vocês não são isso e, no entanto, vocês expressam
isso permanentemente.

Voltar o seu olhar para o interior é fazer abstração de tudo isso, é abandonar os papéis, os jogos ligados à
dualidade, é aceitar, e, como eu disse em um momento muito específico, é abandonar-se à Graça.

O abandono à Graça é o elemento primordial que lhes permite realizar a Alegria.

Vocês não podem viver a Alegria sem estarem abandonados à Graça, sem estarem saturados da Graça.

Mas a Graça vem para vocês porque vocês vivem um final de ciclo, disso vocês sabem.

Vocês estão na aurora de uma ‘grande transformação’ e, portanto, voltar-se para o interior tornou-se muito mais
fácil do que anteriormente.

Obviamente, isso não significa ir se isolar em uma caverna, mas, efetivamente, ser capaz de irradiar o que
vocês encontraram no interior para o exterior.

Isso passa pelo não julgamento.

Isso passa pelo abandono total do seu mental dissociado, que passa seu tempo a julgar, a discernir, a
esclarecer.

Nada há a esclarecer, porque a clareza é o que vocês são, de toda Eternidade, no seu ser interior.
Nisso, é preciso imperativamente fazer cessar o ‘jogo do mental’, se, contudo, vocês quiserem encontrar a

Alegria.

O mental sempre irá se opor à Alegria, porque a Alegria significa a morte do mental e este não pode se deixar
morrer.

Ele tem medo por ele mesmo.

Do mesmo modo, as emoções os afastam da Alegria, quaisquer que sejam as emoções, porque as emoções
são as ações e reações em relação aos sentimentos, em relação às sensações que, a cada vez que elas se

manifestam, os afastam do Aqui e Agora.

O Aqui e Agora é independente das suas construções mentais.

O Aqui e Agora é totalmente independente do que vocês são nesta sociedade, nesse mundo.

É preciso aceitar parar de jogar o jogo da ação/reação para penetrar na Graça.
Isso se faz de maneira ‘ativa’, isso pode se fazer e deve se fazer, mesmo na experiência da vida que vocês

vivem.

De nada serve se excluírem do mundo, se excluir na meditação e na oração para isso.
Basta-lhes, simplesmente, aceitar ser, abandonar-se à Luz, abandonar-se à Divindade.

Obviamente, o seu mental tenta se apropriar das palavras que eu pronuncio para tentar ali encontrar uma
definição ou uma conduta, mas isso está ‘além disso’, obviamente.

O mental jamais irá abandonar, o mental jamais irá lhes permitir viver a Alegria e, no entanto, é o que vocês
são de toda Eternidade.

Então, encontrar a Alegria, encontrar o ser interior no Aqui e Agora, consiste em deixar fundir em si diferentes
radiações que lhes chegam nesse momento.

A Alegria é a sua qualidade essencial.
Quaisquer que sejam as provas e os sofrimentos da vida de vocês, elas têm apenas um único objetivo (além
de sobrecarregar, no instante, o seu sofrimento), o único objetivo e o objetivo final é o de fazê-los aceder à

Alegria.



Isso pode parecer um pouco paradoxal para compreender e para aceitar.
Entretanto, coloquem-se a questão: por que nos tempos antigos alguns seres encontravam esta famosa Alegria

e esta reunificação com o Divino, após vários sofrimentos?

Hoje não é o que lhes é pedido, obviamente, porque os véus que os separam da Alegria estão cada vez mais
finos, eles estão até mesmo rasgados, para a maior parte de vocês.

Tudo o que fazia a sua vida e as suas certezas anteriores, encontra-se desagregado pelo que lhes chega,
individual e coletivamente.

Assim como disse o Arcanjo Miguel, vocês entram em um período, desde o início deste ano [2009], de
‘desconstrução’, em que tudo o que está ligado ao peso, tudo o que está ligado ao poder, tudo o que está

ligado à resistência deve desaparecer, não para colocá-los no desconforto, não para colocá-los na angústia,
mas, bem ao contrário, para lhes permitir descobrirem e irem muito mais facilmente, e de maneira muito mais

leve, para a sua Verdade e para a Alegria.

Enquanto vocês estiverem presos nos papéis, sociais, educativos, profissionais, obviamente, eu concebo que
seja muito difícil realizar a Alegria.

Nesse sentido, a ‘desconstrução’ é necessária, de tudo o que é ilusão, de tudo o que os trava para o acesso a
esta Alegria.

Vários valores que vocês criaram, nesta densidade, representam obstáculos para o estabelecimento do Aqui e
Agora na Alegria.

Nesse sentido, Miguel vem desconstruir tudo isso para, não colocá-los na angústia, mas, bem ao contrário, para
permitir-lhes realizar a Alegria.

Nesse sentido, a ‘desconstrução’ não é um ato negativo ou dual, é um ato de Amor total, de doação da
Unidade e da Divindade, a fim de iluminá-los, a fim de realizá-los, no Aqui e Agora.

Nisso, é-lhes solicitado, como disse o Arcanjo Miguel, para não se apegarem ao que se desconstrói ao redor
de vocês e, por vezes, em vocês.

Isso é necessário.

Vocês não podem encontrar a Alegria na resistência.

Vocês não podem encontrar a Alegria no julgamento.

Vocês apenas podem encontrar a Alegria no abandono à Graça e à Alegria, justamente.

***

Questão: você pode nos falar de Vênus?

Vênus e minha Radiância estão, de forma inabalável, ligadas ao Amor.

O amor humano é apenas o pálido reflexo do Amor Venusiano.

O Amor Venusiano está ligado à qualidade essencial da Unidade, da Divindade.

A Radiação de Vênus permite estabelecer um substituto do amor, que é chamado de ‘relação’.

Assim que vocês estabelecerem uma relação com algo ou alguém, coloca-se o princípio da ‘atração’ ou da
‘não atração’ em relação ao objeto ou à pessoa.

Assim, vocês definem a relação de acordo com um ‘princípio dual’: ou vocês amam ou vocês não amam, ou
aquilo é bom ou aquilo não é bom.

O princípio Venusiano do Amor está além disso.

O princípio Venusiano do Amor consiste em irradiar o Amor, sem julgamento, sem tomada de partido, sem
querer.



O Amor venusiano corresponde totalmente a isso.

Isso corresponde, portanto, a um abandono total à lei da Graça, à Unidade, à Verdade, à simplicidade e à
Luz.

Apenas os jogos ligados às suas encarnações, nesse multiverso dimensional dissociado que lhes obstruíram,
literalmente, a realidade do que era o Amor, pelo seu abandono voluntário da Luz.

Mas, hoje, é-lhes solicitado para fazer o abandono ‘inverso’, ou seja, para aceitar que a Luz se restabeleça em
vocês, o que vocês são de toda Eternidade.

Nisso está o papel da Radiação da pressão do Ultravioleta e da Efusão do Espírito Santo e, também,
da Irradiação da Fonte, tal como vocês a vivem entre 12 e 13 horas da sua hora terrestre, onde quer que vocês

estejam sobre a Terra.

Isso participa de um vasto plano de ‘reconexão’, de reunificação.

Obviamente, a energia do Amor se manifestando na Unidade, em princípio e em Verdade, isso irá provocar a
dissolução do que não é o Amor (o que vocês observam também, cada vez mais, progressivamente e à

medida dos dias e das semanas que vêm).

O máximo de atividades desta ‘desconstrução’ vai intervir muito pouco tempo após o seu solstício de verão
[inverno, no hemisfério sul] e irá prosseguir de maneira inevitável e inexorável.

E vocês irão constatar por si mesmos (se vocês aceitarem, naquele momento, não levar um olhar exterior, mas
se voltarem para o seu interior), muito facilmente, que uma Luz se acendeu no Interior de vocês, que uma
Vibração se acendeu no interior do seu ser, permitindo-lhes participar da Alegria, quaisquer que sejam as

circunstâncias exteriores.

***

Questão: este abandono à Graça significa dever entregar o livre arbítrio ao Pai?

Sim, e não pode ser de outro modo.
O ‘livre arbítrio’ faz parte da sua experiência da encarnação e do próprio princípio da sua queda, da descida na

encarnação, onde vocês fizeram o juramento para a Divindade de voltarem para Ela, mas de fazerem a
experiência nesta dualidade, completamente cortados da Luz, exceto por alguns fios de Luz que os conectam,

através da alma, com o Espírito.

Isso corresponde ao seu livre arbítrio, que vocês têm sempre.

Mas, penetrar na Graça significa ‘abandonar o livre arbítrio’, significa abandonar -se à Divindade, abandonar-
se ao Pai, entregar-se à vontade da Unidade.

A Alegria apenas se encontra a esse preço.

E o mais difícil é dar o passo, abandonar-se, mas, assim que vocês o tiverem dado, vocês poderão rir do que
vocês foram nesta densidade.

O livre arbítrio é uma lei de evolução que foi necessária neste universo, nesta densidade e nesta dimensão
dissociada.

Mas, abandonar-se corresponde à liberação.

Não pode haver liberação e liberdade sem entregar, como você diz, o livre arbítrio à Divindade.

***

Questão: o que fazer com o que é intitulado "Ajude-se e o céu irá ajudá-lo" hoje?

Qual é o sentido desta frase "Ajude-se e o céu irá ajudá-lo"?
Qual é o significado do "Ajude-se"?



No sentido de se colocar tudo o que se pode na ação com relação a um desejo[comentário do
questionador].

Isso corresponde à influência da ‘lei de karma’, da ação/reação.

Cristo disse também "Busquem o reino dos Céus e o resto lhes será acrescentado".

O ser humano viveu abandonado pela Luz porque, ele mesmo, a abandonou.
Ele construiu as leis específicas desse mundo dimensional, específicas desta realidade.

Elas funcionam até certo estágio.

Entretanto, tudo o que vocês veem hoje na superfície da sua Terra e em vocês, tende a lhes demonstrar, se
isso for necessário, que esta dimensão (quaisquer que sejam suas belezas) dissociada da Divindade é um ‘não

sentido’ e um ‘beco sem saída’.
O seu livre arbítrio lhes permitiu experimentar isso.

Hoje, não lhes é solicitado para realizar materialmente algo.
Isso faz parte do abandono.

Mas ninguém irá lhes pedir para se abandonar, se tal não for o seu desejo, se tal não for o seu último desejo.

Vocês são livres de continuarem todas as experiências que quiserem, assim como lhes foi dito inúmeras
vezes.

Jamais as entidades espirituais, ainda menos a Divindade, iriam se permitir julgar o seu caminho, qualquer que
seja.

Entretanto, a Luz está de volta entre vocês e isso corresponde a uma promessa que foi feita pela Luz.
E, entretanto, todos vocês devem passar pela ‘revelação da Luz’, qualquer que seja o seu destino, qualquer

que seja o seu caminho e quaisquer que sejam as suas escolhas.
As escolhas, de fato, se limitam a muito poucas coisas.

Vocês aceitam ir para a liberação e a liberdade ou vocês se atêm, mais do que tudo, ao seu livre arbítrio e à lei
de karma?

A ‘lei de karma’ não pode coexistir com a ‘lei de ação de Graça’, sobretudo neste período de transição.

A Divindade vem lembrá-los de que vocês são Seres de Luz, de que vocês são Seres da Unidade e de que
vocês não são esses seres de oposição que escolheram viver esta experiência durante um tempo.

Isso está resolvido, isso está resolvido se for o seu desejo.

***

Questão: a mensagem do Graal é mais importante do que a mensagem dos Mestres
Ascensionados?

Na condição de que me esclareçam o que significa a mensagem do Graal e a mensagem dos Mestres
Ascensionados.

No sentido dos ensinamentos do Graal e dos ensinamentos dos Mestres Ascensionados [comentário do
questionador].

Atualmente, sem empregar, para tanto, as palavras que vocês empregaram, o ensinamento mais importante é o
ensinamento do ‘Aqui e Agora’, ou seja, da realização do Si.

Vocês não poderão ajudar os seus irmãos, vocês não poderão ajudar a criação, buscando.

Hoje as coisas são bem diferentes do que foram desde dezenas de milhares de anos.

Hoje, é-lhes solicitado, se vocês o desejarem, que se abandonem à Luz para viverem a Luz.

Isso não é uma busca, isso é um ‘estado’ que corresponde ao que algumas tradições chamaram
de realização do Si.



Isso apenas pode ser vivido através da Alegria, através do abandono e do que é denominado ‘a Graça’ e não
de outro modo.

A busca da Graça na ‘lei de ação/reação’ é uma ilusão.

Vocês podem passar várias vidas, infinitas, buscando a Divindade nesta dimensão, vocês jamais irão encontrá-
la.

O que é para encontrar está no interior de si e está além da manifestação.

Trata-se de um princípio ‘transcendente’ que vocês devem despertar em vocês.
Isso corresponde aos ensinamentos mais antigos e mais místicos.

Isso corresponderia, obviamente, além disso, na sua linguagem, ao que vocês chamaram de ensinamento dos
Mestres Ascensionados [cabe lembrar, entretanto, o que disse o próprio Arcanjo Anael sobre os ‘mestres dos

raios’ em sua mensagem de 17.10.2010 (**)].

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, Mestres da Luz na encarnação, eu vou agora me retirar, trazendo-lhes a Efusão da minha Luz, para dar o
lugar a algo mais.

Eu lhes transmito a minha Efusão, agora.

... Efusão de energia ...

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

(*) – ‘Meditação Direcionada para o Coração’ – RAM:
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

*
(**) – ARCANJO ANAEL (17.10.2010 – 1a. Parte):

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/anael-12-17-de-outubro-de-2010.html

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=336

06 de junho de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=336
http://api.ning.com/files/WTuswbNRoCyKNexfGJePI*WdSD0zR2L16X0nzjVwSXAC1dfp-bQ5Xiqj*uWR4E2-QjswwtnJslyHkKdQMIMXtjCKhTDESyId/000Anaelheart01.PNG
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/anael-12-17-de-outubro-de-2010.html
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html
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Transcrição e edição: Zulma Peixinho
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Questão: como dominar os pensamentos que surgem?

Querer dominar os pensamentos é uma forma de controle.
Não se pode controlar os pensamentos, porque a sua Fonte primeira é um pensamento.

Vocês são procedentes do pensamento do Pai e vocês são, portanto, a materialização do pensamento do Pai,
através de sua encarnação em meio a esta forma.

Vocês são a verdade da encarnação do pensamento.
É questão de superar, e não de controlar, a onda ininterrupta de suas agitações mentais que não são

pensamentos.
A primeira etapa vai consistir em identificar, em meio a esta onda e a este fluxo, o que provém do mental do

que provém do pensamento.
É preciso, inicialmente, “fazer calar” o primeiro filtro.

O primeiro filtro é procedente do que vocês chamam de mental.
O mental cria, permanentemente, as ilusões mentais que vocês têm tendência a chamar de pensamentos.
Entretanto, o mundo do pensamento e o mundo do mental são separados, de maneira formal, por um véu.
Esse véu está, atualmente, sendo retirado das esferas de manifestações da humanidade na encarnação.

Esses véus foram colocados há certo tempo.
Eles separaram, dissociaram, o seu mental do que foi chamado, em termos exatos por um de seus grandes

sábios que se chamou Sri Aurobindo, de Supramental.
Há, portanto, um véu de isolamento entre o mental e o Supramental.

A maior parte das coisas que vocês chamam de pensamento vem, de fato, do seu mental inferior.
Qual é a particularidade desse mental?

O mental funciona de acordo com um modo binário e dissociado, ou seja, por um conjunto de informações
vindas do seu ambiente, esse mental vai elaborar, através da percepção pelos sentidos e, além dos sentidos,

por uma série de ideias, conceitos sob forma mental proveniente da sua própria percepção, do seu próprio
campo de experiências e de coerências que consiste em classificar e em distanciar, permanentemente, os

elementos de escolha segundo um princípio dual.
O mental, como vocês se apercebem cada vez mais frequentemente, apenas pode funcionar, sempre, pela
escolha, e essas escolhas estão ligada, elas mesmas, à noção de divisão, enquanto que, no que é chamado

de mundo do pensamento (ou seja, o mundo tal como eu o nomeei, tal como o nomeou Sri Aurobindo,
Supramental), não existe dissociação.

São os mundos da Essência, da Luz, da forma, da Vibração e do amorfo.
Quer dizer que, naquele nível, não pode haver influência mental.

O Supramental é, por definição, o que está além do mental, no nível Vibratório, no qual apenas existe a Luz
pura e a felicidade pura, que foi chamado, em sânscrito, de Sat Chit Ananda.

Quando vocês estão sob a influência de Sat Chit Ananda não pode haver dúvida e dualidade, há unificação do
campo de coerência do pensamento e, portanto, unificação do seu modo de expressão através da Verdade e

da Unidade.
Como eu dizia, vocês não podem controlar os pensamentos.

Todo problema que se situa no ser humano (quaisquer que sejam as escolhas de experiência e de
manifestação do referido problema) apenas pode se resolver através de um nível subinferior e imediatamente

superior e não no nível onde é gerado o problema e a problemática.
O que quer dizer isso?

Isso quer dizer que, para um ser humano que tem um problema situado no nível do que vocês chamariam, se
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eu bem compreendi, de agitação mental e de efervescência do mental, a solução poderia ser dizer-se “eu vou
controlar esse mental e fazer secar a onda dos pensamentos” que eu chamo, de fato, de pensamentos, mas

que são apenas uma agitação ou uma cogitação mental.
Esse processo é perfeitamente conhecido.

Ele corresponde ao que eu chamaria de algumas formas de meditação na vacuidade, no vazio ou em um apoio
extremamente preciso.

Isso foi perfeitamente estabelecido, por exemplo, no budismo que vocês denominam tibetano.
Entretanto, hoje, não se deve negligenciar o fato de que há, doravante, e desde já alguns anos, e, sobretudo,

desde algumas semanas, uma aproximação do plano do mental inferior concreto, dual e do Supramental.
A solução é encontrar a chave e o acesso ao Supramental.

Isso pode ser realizado de múltiplas maneiras.
O contato com a Vibração e a Radiação dos Arcanjos é uma.

O contato com a Vibração e a Radiação do Ultravioleta é outra.

***

Questão: quando as emoções se apresentam de maneira espontânea, o que fazer?

Então, é preciso efetivamente compreender que refrear uma emoção é absolutamente nefasto para o seu
corpo e para a sua evolução.

Será que isso quer dizer que vocês devem manifestar todas as emoções que se apresentam à sua
consciência?

Não.
Porque a maior parte das emoções que são concebidas como reações em relação a uma estimulação não vem

sempre, obviamente, nem da sua consciência, nem do seu próprio estado do momento.
É preciso bem compreender que a emoção que se situa no presente toma a sua origem com relação a um

referencial passado.
A emoção está ligada à manifestação de um presente reacional.

Entretanto, esse presente reacional está sob a influência de condicionamentos anteriores evocando em vocês,
e chamando em vocês, uma resposta específica com relação aos estímulos que foram colocados em

evidência no instante que vocês vivem.
A transcendência ligada à emergência do Supramental e da Luz em vocês permite, de modo natural,

desconstruir, sem o querer, o que vocês chamam de emoções.
As emoções correspondem a um vetor importante do ser humano, mas não participam de modo algum da

Luz.
A emoção, hoje, lhes é encoberta na sua Essência.

O sentido da emoção está ligado à participação da sua emoção em um grupo.
Quer dizer que, nos mundos não dissociados, evoluindo tanto na 3ª Dimensão unificada como nas Dimensões

que são de longe superiores, há possibilidade de se comunicar a emoção, no conjunto do grupo, ou no
conjunto da consciência coletiva das pessoas que estão em relação, o que não é o seu caso, hoje, nesse

mundo dissociado.
É preciso, entretanto, compreender que as emoções que os animam estão ligadas, geralmente, a reações

relacionadas aos seus próprios condicionamentos.
A emoção em si não é negativa, mas a emoção, tal como a vivem, na sua Dimensão dissociada é, obviamente,

destrutiva, porque ela contribui para afastá-los da Dimensão da Luz.
Assim, alguns de vocês podem ter experimentado e vivido situações em que a emoção pôde se traduzir por

uma impressão de aproximação com a Luz.
Isso é verdade.

Mas, entretanto, nem todas as emoções participam deste impulso para a Luz, evidentemente.
A emoção provoca uma série de movimentos da consciência.

Assim, há algumas emoções primárias.
Se eu tomar um exemplo, a raiva, é algo cujo movimento é a elevação da consciência e da energia, mas não

para a Luz: a elevação e a ascensão, nesse caso, é para a cabeça, ou seja, para o mental.
A emoção raiva, qualquer que seja a manifestação, é uma emoção que vai reforçar o mental e as concepções

mentais errôneas.
Os medos, do mesmo modo, fazem o movimento inverso da consciência, ou seja, o medo vai, literalmente,

arrastá-los em um movimento para baixo.
Esse movimento para baixo é uma atração para a cristalização no corpo.

Assim, podemos dizer que os medos são os elementos motores da cristalização de algumas doenças que
vocês chamam de câncer ou de outras doenças ditas degenerativas, ou seja, que provocam uma alteração

da forma, seja de um órgão ou de uma função.



***

Questão: como superar isso?

Há necessidade de deixar se manifestar, de modo muito mais importante, o que é chamado de Alegria.
A Alegria participa da manifestação e da expansão da Fonte.

Não pode haver acesso à Fonte sem Alegria.
A Fonte é Alegria.

Conectar-se com a Fonte é aceitar que a Alegria é tudo, não no plano simbólico, mas no plano da Verdade.
A coesão dos mundos é assegurada pela Alegria.

A manifestação da sua vida, mesmo se vocês a viverem em um modo oposto à Alegria, apenas pode existir
porque há a Alegria.

Assim, portanto, o que vocês chamam de Fonte, o que vocês chamam de Pai, o que vocês chamam de
Arcanjos, participam de maneira inexorável e inevitável do estabelecimento da Alegria.

Não pode ser de outro modo para o estabelecimento da sua Divindade em vocês.
Ser Divino é ser feliz, é a mesma coisa.

Entretanto, é preciso bem compreender que, hoje, a Alegria é um fenômeno procedente do silêncio interior e
do retorno ao Centro, mas a vida se manifesta como expressão e como compreensão.

A expressão vai para o exterior.
A compreensão vai para o interior.

E esta dinâmica interior/exterior, exterior/interior é a própria Essência do movimento da vida e da dança de
Shiva, se quiserem chamá-la assim.

Há tempo para o silêncio.
Há tempo para a expressão.

Há momentos para a compreensão e para a vivência da Alegria.
Há momentos para a expressão e relação desta Alegria com o que é exterior ou considerado como exterior a

você.
Não há, portanto, permissão a obter.

Isso é missão.
Não há permissão, eu repito, e há missão.

A missão é entrar na compreensão da Alegria através do silêncio interior, mas, obviamente, da manifestação
da Alegria através da expressão de "quem sou eu" e "o que eu sou".

Portanto, as duas são etapas que se sucedem no tempo e no espaço.

***

Questão: o mental e as emoções giram por vezes como em círculo. Como fazer?

O movimento não é círculo.
O movimento é extensão, o movimento é, por vezes, contração.

Entretanto, você não é unicamente o resultado do seu passado, você é também o resultado do seu futuro.
Você deve definir o seu presente por intermédio do que você deseja para o seu futuro.

Você deseja a Luz?
Então, se sim, a Luz é expansão e permitirá vencer em você a contração ligada à inércia do movimento que gira

em círculo.
Isso está além de uma compreensão mental, além de uma compreensão das suas próprias emoções e da

compreensão do seu problema.
Isso é aceitação.

A aceitação da Luz, no sentido mais nobre, vai permitir a transfiguração desse movimento que gira em círculo e
a iluminação do seu passado, do seu presente e do seu futuro.

***

Questão: de onde vem o problema do equilíbrio masculino/feminino?

O feminino é doação.
O feminino participa de um movimento.

O masculino é tomar.
Ele participa de outro movimento.

Os dois movimentos são complementares.



Expansão/contração.
Masculino/feminino.

Trata-se exatamente do mesmo processo, entretanto, a resolução deste espaço de dualidade
masculino/feminino apenas pode ser encontrado na reunificação do masculino/feminino.

Isso será realizado, de maneira completa e autêntica, pela associação da Radiação do Ultravioleta acoplado à
energia do Espírito Santo, realizando para isso a Unidade da Fonte.

Assim, portanto, deixar-se acalentar, em todos os sentidos do termo, pela Luz, pelo Supramental e pelo que é a
própria Essência da Luz, irá permitir resolver esta contradição.

Assim, portanto, estando no movimento que se enrola nele mesmo, você não pode perceber o movimento que
se desenrola no exterior.

Isso participa da mesma evidência e da mesma realidade.
O que você expressa em masculino/feminino é outro modo de expressar o que você expressou exatamente

antes e a resposta é, portanto, a mesma.

***

Questão: por que os espaços de silêncio me são cada vez mais necessários?

A Alegria preenche o vazio.
O que é o vazio?

É sua agitação mental.
A partir do momento em que a Alegria se revela à sua Presença e na sua Presença, o que acontece?

O mental não pode mais existir.
Isso explica os períodos de integração do silêncio através da Alegria.

A Alegria é contrária à agitação, embora ela seja movimento.
Mas o movimento não é agitação, o movimento é coordenação e coordenado.

Assim, a agitação é apenas um movimento desordenado.
As palavras são agitação, o mental é agitação, ele é princípio de divisão e princípio de separação.

Assim, portanto, quando vocês se aproximam da Unidade e da Unificação com a sua Fonte, evidentemente o
silêncio vai se tornar cada vez mais importante e as palavras cada vez menos significantes.

Assim, portanto, mesmo as palavras que eu exprimo entre vocês hoje são destinadas a fazer Vibrar em vocês
não mais o seu mental, mas o seu Supramental.

Assim, os jogos de palavras tornam-se jogos do Senhor.
Assim, os jogos de palavras tornam-se os jogos da Alegria.

***

Questão: no âmbito das evoluções que se vivem, qual é a melhor maneira de viver a relação de
casal?

Não há maneira.
A partir do momento em que, em uma relação de casal, o homem e a mulher estão no caminho, que o caminho
participe da mesma busca (por uma abordagem idêntica ou por uma abordagem diferente, pouco importa), o

essencial, na relação, é deixar o outro livre.
A verdadeira relação é a que emancipa e a que torna livre, a que permite dizer que «o outro pode fazer o que

ele quiser, porque eu respeito».
Afirmando em si a sua individualidade, respeita-se a individualidade do outro.

Caminhar junto permite se espelhar um no outro, olhar-se um no outro.
Mas, a um dado momento, convém compreender que olhar-se não serve de nada mais, mesmo caminhando

junto.
A verdadeira relação é a que libera.

A verdadeira relação é a que emancipa, no sentido mais nobre do termo, o que quer dizer que, estando
emancipados, vocês podem continuar a caminhar juntos, no mesmo caminho, na mesma Verdade, na sua

própria Unidade.
O homem e a mulher foram destinados a viver juntos, por quais razões?

Para encontrarem o que lhes faltava ou o que lhes parecia faltar no interior de Si.
Havia identificação na imagem amada, na imagem desejada.

Na imagem que trazia a firmeza de uma relação estável, havia a busca do que se chamava, do que vocês
chamam, de incompletitude em Si.

Ora, hoje, o que acontece ?
Vocês se apercebem, e vocês vivem, que vocês são completos, sozinhos, obviamente.



Mas ser completo sozinho não quer dizer viver só, bem ao contrário.
Ser completo sozinho quer dizer ser capaz de manifestar no exterior esta completitude e não há nada de mais

belo do que observar a completitude de um e de outro.
Naquele momento, vocês não se olham mais como indivíduo, vocês se olham como Fonte.

A Fonte contempla a Fonte.
Isso é o sucesso da relação a dois.

Não há mais confinamento, não há mais separação, mas há ressonância.
A partir daquele momento, quando há essa identificação, a relação é sublimada e ela se torna liberdade.

***

Questão: as vidas passadas têm ainda influências?

Vocês sofrem, pela sua presença nesta dimensão dissociada, o peso do seu passado.
O peso do seu passado está, hoje, ativo em vocês, é claro.

Mas, entretanto, vocês devem resolver esse passado, assim como foi dito, eu creio, pelo Arcanjo Miguel.
Vocês entraram na era do Karma yoga, isso quer dizer o quê?

Isso quer dizer que vocês devem enfrentar (e não confrontar), não no sentido de se bater, mas enfrentar no
sentido de se ver e de compreender e de integrar que vocês são, sim, efetivamente, o resultado das suas

encarnações.
Eu ia dizer internamentos [confinamentos], mas é exatamente a mesma coisa.

As suas encarnações foram especificamente internamentos em meio a esta Dimensão.
Vocês são, portanto, de maneira inegável e inexorável, o resultado do seu passado.

Mas, hoje, é-lhes oferecida a possibilidade, pelo Karma yoga, de resolver o seu passado.

NOTA: “no Karma Yoga (ou Kriya Yoga) só tratamos da palavra karma como equivalente de ação.” Swami
Vivekananda http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/karma-yoga-a-educacao-da-vontade-

swami-vivekananda

Há, portanto, uma demanda, em meio ao seu Sistema Solar, para integrar a sua nova Dimensão, que é o seu
veículo de Eternidade e o seu veículo de Estado de Ser.

É a mesma coisa.
Entretanto, vocês não podem penetrar inteiramente o seu veículo de Estado de Ser ou de Eternidade estando

ainda submissos aos pesos do passado.
Assim, quaisquer que sejam, até mesmo, as suas horas gloriosas (e houve, para cada um de vocês), quaisquer
que sejam as suas horas sombrias (e houve, para cada um de vocês), hoje, cabe-lhes transcender essas horas

gloriosas e essas horas sombrias na Luz do seu veículo de Eternidade.
Esse é o seu destino, hoje, porque o peso não deve mais ser o seu caminho.

Vocês estão em um período de descompressão, vocês estão em um período de liberação.
Assim, vocês não devem mais voltar o seu olhar para o passado, qualquer que seja a Luz que tenha sido

portadora desse passado.
Vocês devem portar a Luz do presente.

Entretanto, não se pode negar que você é o resultado desse passado, mas é, também, a conjunção (ou você é
também o resultado) do seu futuro, e isso se define pela presença a você mesmo, no seu veículo

multidimensional e na Alegria da Presença a quem você é.
A Presença e a Alegria de quem você é se reflete por nenhum apego ao passado ou ao futuro.

É a conjunção do seu futuro que vem a você com a conjunção do seu passado que vem a você, também, não
para se revelar na sua consciência, nas suas manifestações, mas para transcender-se em meio à Alegria e à

Presença da Alegria.

***

Questão: temos a possibilidade de modificar as escolhas de alma que fizemos antes da
encarnação?

Todos vocês se encarnaram com uma escolha de alma, o que eu chamaria, de preferência, de um projeto de
alma e de um destino de alma.

Entretanto, hoje, o destino da sua alma individual encontra-se confrontado e afrontado com o destino da alma
coletiva do planeta, que é o não retorno, ou o retorno à Luz, em meio aos mundos Unificados.

Assim, o seu caminho de alma, a idade que vocês têm hoje, as portas que vocês tomaram, as pessoas com
quem vocês estão em relação, vão lhes permitir fazer as escolhas da Luz, ou da não Luz.

Não há aí qualquer julgamento.

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/karma-yoga-a-educacao-da-vontade-swami-vivekananda


Entretanto, as escolhas de alma que vocês fizeram lhes são próprias.
Mas a escolha de alma da humanidade, hoje, na sua totalidade, vem, por vezes, desviá-los da sua escolha de

alma.
Isso não é punição, isso é revelação.

Assim, vocês devem aceitar os movimentos ligados a essa escolha da alma coletiva que se manifesta, hoje,
em meio à radiação da Presença do Ultravioleta, da Presença do Conclave Arcangélico e da Presença das

cinco entidades que governam os seus mundos.
Não há discrepância naquele nível.

Há: vocês querem continuar os seus caminhos de internamento ou vocês querem se juntar aos caminhos da
liberação?

Talvez vocês não tenham terminado os seus internamentos.
Talvez lhes seja possível fazer crescer ainda mais a Luz que vocês são, manifestando-a ainda mais e

submetendo-se ainda mais à lei de internamento.
Quando Cristo dizia: "os primeiros serão os últimos", o que ele queria dizer?

Ele queria dizer, por esse princípio, que mesmo os que hoje se opõem à sua liberação (por medo, por
convicção) não devem ser julgados.

Por quê?
Porque eles são, do mesmo modo que vocês, os cavaleiros da Luz que vêm reforçar a sua própria Luz,

opondo-se à Luz e ao estabelecimento da Luz.
Eles irão se tornar, em outros tempos e em outros espaços, grandes Guias de outras humanidades em fase de

revelação da sua Luz.
Assim, aqueles a quem vocês chamam, hoje, de forças sombrias ou de forças involutivas, são involutivas

apenas pelo jogo.
Não lhes cabe apontar o dedo, não lhes cabe combater.
Cabe-lhes aceitar simplesmente a Luz que vocês são.

Se eles não a aceitam, isso não compete a vocês, isso compete a eles, mas abençoe-os, porque eles lhes
permitem revelar a sua Luz e eles são os que, nos tempos de outros lugares, serão os seres certamente muito

mais luminosos do que vocês, em um determinado momento.
Assim, eles merecem o seu Amor.

***

Questão: é verdade que o nosso corpo foi criado por sete criadores?

É exato dizer que a criação desse mundo, e o próprio princípio desta encarnação dissociada foi iniciada por
aqueles que representam, hoje, o Conclave Arcangélico.

Nós somos sete Arcanjos.
Nós somos sete a ter participado da criação desse mundo.

Entretanto, há um que, hoje, de maneira temporária, não faz mais parte desse Conclave, porque ele foi o
Arcanjo bem amado do Pai, que foi chamado de Lúcifer.

Lúcifer lhes permitiu viver o conhecimento.
Lúcifer não é o Diabo.

Lúcifer é aquele que lhes trouxe, no sentido próprio como no sentido figurado, a liberação, mas a liberação pela
cabeça e não pelo Coração.

A liberação pelo Coração, assim como queria a Fonte, foi realizada pela encarnação e pelo sacrifício de Cristo.
Entretanto, hoje, essas etapas passadas, ilustrando as lutas de acordo com dois pontos de vista que podiam

parecer, a princípio, opostos, estão, hoje, em um espaço de resolução.
Não há mais oposição entre o princípio que vocês denominam da cabeça e o princípio do Coração.

Os dois se juntam em uma unidade.
Evidentemente, manifestar um corpo, tão Divino que seja, pela vontade Divina (o seu Templo, assim como

disse Cristo) é o seu Templo Divino.
Não há diferença entre esse corpo de carne que vocês habitam e a Divindade.

Ele não poderia subsistir um milionésimo de milionésimo de segundo se não fosse habitado pelo Princípio da
Luz.

Entretanto, esse corpo expressa, efetivamente, zonas que recusaram a Luz.
Desse princípio de oposição e de confrontação a vida se tornou possível.

A vida da entidade dissociada que vocês habitam (no entanto, de princípio Divino) está em relação com esse
princípio de confrontação, de atrito e de oposição.

É isso mesmo que perdeu, e que tornou possível, em um primeiro momento, a manifestação desse corpo
denso, dissociado.

Assim, portanto, agradeçam às forças evolutivas e às forças involutivas que lhes permitiram, como seres de
Luz, reforçar a sua Luz pela experimentação desse mundo e do seu sofrimento.



Assim, a Luz e a Sombra coexistem em cada um.
Se vocês fossem Luz, vocês não poderiam mais habitar esse corpo e, no entanto, esse corpo é o Templo da

Luz.
É por isso que vocês realizam, cada vez mais numerosos sobre o planeta, a existência de um outro corpo do

qual vocês não tinham consciência, que está bem além do que vocês chamam de seus envelopes sutis.
Ele era chamado, até agora, de centelha Divina.

Centelha Divina porque se refletia isso através de um ponto, mas, na realidade, nos mundos não dissociados,
não é um ponto, mas um corpo de Eternidade.

Esse corpo de Eternidade e de Estado de Ser é aquele que está prestes a se aproximar e a se revelar na sua
consciência dissociada.

A partir do momento em que vocês efetuarem a transição, ou a translação, nesse veículo multidimensional,
vocês não irão mais habitar esse corpo de terceira Dimensão.

Ele será, em todos os sentidos do termo, um despojo.

***

Questão: mas há partes do corpo, apesar de tudo, que resistem?

Isso faz parte do princípio do jogo da encarnação.
As zonas resistem, as zonas de Sombra resistem à Luz.

Mas, quanto mais a Luz crescer em vocês, quanto mais esse veículo de Eternidade se aproximar desse corpo
denso e desses corpos sutis, mais irá se tornar fácil fazer cessar esta Sombra.

A Luz ilumina a Sombra.
A Sombra é apenas a Luz ainda não iluminada, simplesmente.

Assim, portanto, estar consciente do combate não serve, a rigor, de grande coisa porque, a partir do momento
em que vocês colocam o olhar no combate, vocês participam do combate, no nível de sua consciência.

***

Questão: tenho memórias fortes de passados religiosos. Isso significa que é preciso, hoje, que eu
vá nesse sentido?

O importante é o que está no seu Coração.
O apego a tradições às quais você é remetida necessita de um espaço de resolução em você.

O importante não é o apego a um movimento, mas o que você manifestou, em suas vidas passadas, nesses
movimentos.

É isso que você deve reencontrar: o Espírito do movimento, e não o movimento em si.
O próprio princípio da sua ascensão está inscrito nisso.

Não é questão, através disso, de refazer reviver o passado, mas de liberar o passado.
Liberar o passado é outra coisa.

A conscientização do que você foi é uma realidade.
Entretanto, não há, nisso, adesão.

Deve haver liberação.
Os modelos criados por esse mundo, todos eles, foram autênticos e de Essência Divina.

Seja o movimento religioso, seja o budismo, sejam algumas religiões esquecidas sobre a Terra, elas tiveram o
seu papel, elas tiveram as suas funções.

Mas, hoje, é-lhes solicitado adotar um espaço de resolução que eu chamei, que Miguel chamou, de Karma
yoga, não para despertar essas memórias, mas para transcendê-las.

O que isso quer dizer?
Liberar-se e reencontrar a quintessência do que vocês viveram no momento dessas encarnações.

Não o peso da densidade da experiência, mas a quintessência.
Não é a mesma coisa.

Assim como eu dizia, vocês são o resultado do seu passado, mas esse passado é feito para ser superado,
não é?

Portanto, superar esse passado é aceitá-lo, acolhê-lo e convertê-lo na Luz que vocês vivem.
É apenas através desta conversão, real, total, do seu ser, que vocês chegarão à Luz.

É-lhes, efetivamente solicitada, hoje, uma conversão real.

***



Questão: é útil conhecer o passado, independentemente do que aconteceu?

O que é útil para um é inútil para o outro.
Você pode ter a consciência de todos os mistérios do Universo, você pode falar, como dizia São Paulo em sua

epístola, a língua dos deuses, você pode falar a língua dos Anjos, você pode ter a fé para deslocar as
montanhas, se lhe faltar o Amor, você não é nada.

O importante é o Amor (além das religiões, além das crenças, além do seu passado) e a sua aptidão para
manifestar o Amor, para olhar seus irmãos e irmãs, qualquer que seja o papel deles na Presença em relação a
você, se você olha com Amor e expressa a Vibração do Amor e não, unicamente, como conceito mental, mas

como Vibração real existente na presença do Eu Sou.
Então, alguns seres, sim, resolvem o Karma yoga deles pelo conhecimento da sua filiação passada, presente e

futura.
Outros, cujo caminho é o da simplicidade, não têm que se embaraçar com este conhecimento que, de uma

maneira ou de outra, apresenta um peso a superar e a transcender.
Alguns têm um acesso direto à dimensão do coração, mas o mental deles quer fazê-los crer que eles têm

necessidade de conhecer e de reconhecer o passado, ou o futuro, para estar no Coração.
Entretanto, é preciso bem compreender que o que vocês vivem, ou têm que viver, é apenas função do que,

para vocês, é alívio.
Portanto, todos os caminhos são diferentes, mas todos os caminhos levam ao Coração.

Se a Presença manifestar à sua consciência reminiscências das suas Presenças passadas na densidade, você
deve aceitá-las e integrá-las.

Se você buscá-las, ativamente, através do que lhe dizem alguns seres, ou através do que lhe diz o seu mental,
isso de nada serve.

É preciso diferenciar o que é Presença passada, manifestada na sua Presença, hoje, do que é sugerido ou
imposto do exterior pelo seu mental e pelos seres.

A solução, portanto, é o Coração.
Se você puder colocar a sua consciência no seu Coração, fazendo abstração até mesmo do Karma yoga do

que você foi, você não tem mais necessidade de nada mais.
Viver o Coração é viver a Vibração da Presença.

Isso é manifestação, magnitude e atração.
Não pode haver Dimensão do Coração afirmado pela cabeça.

Não pode haver Dimensão do Coração a não ser pela Vibração da Presença e pela Vibração da Alegria, no
Estado de Ser.

O acesso a esse veículo de Eternidade apenas pode ser feito através da porta do Coração, assim como lhes
disse Miguel, e da colocação em ressonância do Verbo Criador.

«No início era o Verbo», «no início era a Presença», «no início era a Luz», «o Espírito de D’us flutuava sobre
as águas», corresponde à junção do Verbo criador e da Presença.

A Presença e o Verbo Criador reúnem-se para fazer o milagre da Unidade.
A Unidade manifestada corresponde, portanto, à colocação em Vibração da Presença no Coração.

Trata-se, portanto, do Coração, não expresso pelas palavras, mas o Coração vivido pela radiação da Presença,
que corresponde à percepção consciente do espaço sagrado do seu peito.

Isso é o que deve ocupar as suas noites e os seus dias.
Vocês devem conseguir centrar a sua consciência em meio à Vibração da Presença, que é seu Coração.

Isso não é uma visão da mente ou do mental, mas é consciência real, Vibratória, da Presença em meio à sua
Eternidade.

Isso apenas pode ser realizado no Coração.

***

Questão: a minha vida afetiva está um caos. O que fazer?

O caos, tal como você define, corresponde à realidade que vivem muitos seres humanos, cada um em seus
domínios, cada um em suas esferas de experiências.

Hoje, vocês são não mais confrontados com as suas sombras, mas confrontados com a Luz.
A Luz implica, para vocês, em escolhas, em caminhos e em decisões.

Por vezes, isso pode lhes parecer desconfortável, difícil, e pode, nesse caso, provocar sentimentos de
impaciência ou de injustiça ou qualquer outro sentimento expressando-se naquela ocasião.

Vocês devem estar lúcidos sobre o fato de que, tendo escolhido o caminho da Luz, não é a Luz que deve se
afastar de vocês, qualquer que seja o preço.

Vocês não têm os meios de compreender, inteiramente, o que acontece em suas vidas.
O abandono à Luz, assim como o define o Arcanjo Miguel, é verdadeiramente o elemento motor e o elemento

fundador do que deve ser a sua vida na Luz.



A Luz é Inteligência, eu repito, assim como eu disse essa manhã.
A Inteligência da Luz é diferente da sua inteligência.

A Inteligência da Luz está moldando a sua vida nesses mundos dissociados.
Então, paciência, o seu caminho vai se iluminar muito proximamente.

Entretanto, ele necessita desta iluminação: quer você aceite confiar na Luz e no seu caminho mais do que nos
seus desejos e nos seus sonhos.

Portanto, convém compreender que é necessário abandonar-se ao que se manifesta e ao que vem a você.
Não há aí nem recompensa, nem punição, mas somente retribuição, não de qualquer karma, mas somente

retribuição da Presença da Luz.
Todo ser humano vive a Luz, cada um em função do que ele deseja, do que ele desejou.
Entretanto, é preciso efetivamente compreender que as Luzes devem parecer diferentes.

Um segue um caminho de Luz que lhe é próprio, o outro segue um caminho de Luz que lhe é também próprio.
Não há melhor caminho de Luz, não há caminho superior a outro.

Existem caminhos nas vias evolutivas que são profundamente diferentes.
Alguns seguem a Luz que eles sempre seguiram.

Outros descobrem uma nova Luz.
As Luzes se afastam por vezes.

Outras se aproximam novamente.
A Luz vivida por um, não é a Luz vivida pelo outro.

Não há desentendimento ou incompreensão da vivência do outro, mas, entretanto, a vivência da Luz de cada
um necessita de um afastamento de cada uma dessas Luzes, o que não quer dizer, com isso, que um está na

Luz e ou outro está na Sombra.
Cada um está na Luz, mas essas duas Luzes são diferentes e necessitam de uma separação de caminhos.

Em última análise, toda Luz, qualquer que seja, se junta à Luz.
Mas isso não é para agora.

A decantação e a separação das Luzes é uma etapa indispensável.
A Luz que evolui em um, não pode ser a Luz que evolui no outro.

As Luzes devem por vezes passar por períodos de isolamento, por períodos de separação.
No final, as Luzes se reencontram, mas não onde elas pensavam se reencontrar, não com relação a um destino

ou a um caminho comum, mas com relação a um destino comum na Luz.
É preciso compreender que, nesse momento, vocês vivem um período que foi chamado, não por mim, mas

por outros Arcanjos, de «tempos reduzidos», esses tempos reduzidos e ultra reduzidos correspondem à
emergência da Luz na sua densidade, em suas vidas.

É preciso aceitar o presságio, é preciso aceitar a manifestação.
Isso é muito mais importante do que o seu caminho afetivo, do que o seu caminho profissional ou do que o seu

caminho familiar.
Há, para isso, certo número de lutos temporários a fazer e a manifestar na sua vida.
Cada um deve viver o que deve viver, independentemente de qualquer ambiente.

A Luz é acolhida em si, e não através do olhar do outro.
É necessário, portanto, nesses momentos, aceitar o que parece distância e separação.

Isso não é nada.
Isso corresponde a um processo de amadurecimento interior que passa por esta prova de separação,

aparente, em todo caso definido como tal na personalidade.

***

Questão: é exato que, antes de se encarnar, e em função do nosso projeto de vida, almas vêm nos
acompanhar para nos ajudar a viver essas experiências?

O Anjo está a seu serviço, o Anjo Guardião, como o Arcanjo, como os Anjos múltiplos da Criação,
acompanham-nos ao longo das suas estradas e dos seus caminhos.

Entretanto, crer que uma outra alma humana é dedicada para acompanhá-lo no seu caminho não é sempre
verdadeiro.

Crer que a sua encarnação é dependente em função de outras encarnações, é um erro.
Outras almas decidem não encarnar.

Algumas se reencontram em outros momentos, outras jamais se reencontram.
O importante não é o destino fixo, o importante é a mutabilidade que se opera em meio aos espaços da

Criação, em meio à Dimensão.
Isso é necessário.

Não há obrigação, para alma alguma, de vir em encarnação.



Não há obrigação de perdão ou de reparação.
Essa é uma concepção humana no nível da personalidade.

A alma que se encarna decide fazê-lo, geralmente, efetivamente, para uma outra alma.
Mas isso se vive, sobretudo, no nível das relações, não de alma irmã, não de alma gêmea, mas, efetivamente,

no nível dos karmas que há a ultrapassar, a superar, no nível da sua própria família.
O perdão necessita da encarnação, em meio a um corpo, da densidade do DNA daquele que gerou o

sofrimento, em você.
Portanto, você se encarna para permitir àquele que o acolhe, como pai educador, superar e perdoar.

Assim, o karma não funciona no sentido que vocês creem: o karma funciona no outro sentido.
Entretanto, nenhuma alma karmicamente ligada a você é obrigada a seguir o seu caminho nos mundos da

densidade.
Somente o Anjo que lhe é atribuído, e os Anjos de uma maneira geral, os acompanham e lhes permitem seguir

a sua estrada.
Mas, quaisquer que sejam as ligações existentes com outras almas, elas não são necessariamente obrigadas a

cruzar com vocês no momento em que vocês mesmos o desejaram.
O grau de entrelaçamento e o grau de interdependência não é absolutamente tão formal assim.

Há uma liberdade bem maior do que a que vocês imaginam.
O perdão já é constituído a partir do momento em que uma alma decide se encarnar em tal densidade ao invés

de tal outra.
A encarnação, em si, é processo de perdão e não o caminho em meio à encarnação.

***

Questão: por que a abordagem da espiritualidade provoca medo em mim?

O homem é construído com relação a um passado.
O passado tem medo do novo, o passado tem medo da novidade.

A espiritualidade que descobre, através da Presença, outras Dimensões, outras manifestações e outras
consciências, provoca, necessariamente, um medo.

Quem tem medo não é a sua alma.
Quem tem medo é o mental, é o passado, porque ele tem medo de ser escondido sob o peso da novidade.

Isso é Verdade.
Toda processo de novidade implica em um medo.

O homem é construído assim, porque essa é a sua estrutura nos mundos dissociados que vocês percorrem.
O espaço da dissociação é um espaço de medo, onde o próprio aprendizado é medo.

Não há que dominar o medo, há que transcendê-lo e iluminá-lo pela Luz, porque o medo é o oposto da Luz.
A Luz jamais induz a medos.

Mas a reação à Luz, na densidade em que vocês vivem, é sempre medo: medo da novidade, medo do
desconhecido, medo do novo, porque o passado sabe que ele não poderá mais controlar o novo e o novo vai

se impor no passado.
A Luz vem a você, a Luz bate à porta e pede um acolhimento sem condição.

Este acolhimento sem condição é secessão do passado.
É o novo que bate à porta, é o novo que permite a instauração de uma nova densidade, muito mais etérea,

muito mais leve e muito mais hábil a trabalhar no sentido da sua Alegria, no sentido da sua liberação.
Não há liberação, contrariamente ao que quer fazê-lo crer o seu medo, no equilíbrio, na verdade da vivência.

Apenas no movimento e na novidade que se encontra o impulso da Luz e da Verdade.
Assim, aceitar a Luz consiste em viver e em deixá-la trabalhar em você.

O medo não pode se combater pelo medo, o medo não pode se combater pelo orgulho ou pela vontade, o
medo se transcende pela Luz.

Hoje, é muito mais fácil realizar isso, porque a intensidade e a dose de Luz que lhes é emitida é, a cada dia,
muito mais importante.

Muitos de vocês, seres humanos encarnados, sentem o apelo da Luz.
É um apelo que corresponde a uma sede inscrita nesta densidade: o apelo para completar o que está

incompleto, o apelo para preencher o que está vazio.
As vidas sem Luz são vidas pálidas, quaisquer que sejam.

Quaisquer que sejam os prazeres que lhes são propostos, a verdadeira Alegria está além disso, porque a
verdadeira Alegria participa da criação da Luz na sua densidade.

Basta aceitar isso para transcender o medo.
O medo não pode ser combatido, o medo não pode ser domesticado, ele pertence ao seu passado e à sua

construção.



O medo pode apenas ser «eliminado», através da reconexão e do reconhecimento da Luz.
Ela trabalha em você a fim de liberá-lo e o mental, obviamente, tem medo disso, porque ele sabe que a

evolução da Luz, em meio à sua Verdade e à sua densidade, assinala o fim dele e ele não quer morrer e, no
entanto, é preciso.

***

Questão: é correto imaginar um rompimento de relação para reencontrar a Luz?

Esse é o destino de muitas almas, atualmente.
Olhem ao redor de vocês o que acontece em meio a relações estabelecidas nos modos antigos, mesmo se

esses modos antigos fossem a busca da Luz autêntica.
Mas a Luz, a busca da Luz autêntica na reunião de duas almas, é frequentemente a marca da Luz do outro.

Vários caminhos são chamados a se separar hoje, porque eles não participam mais do mesmo plano evolutivo.
Obviamente, ver isso com o olhar da afeição e da ligação, e não da relação, induz a uma dificuldade de

percepção da realidade do que eu exprimo.
Assim, a parada de algumas relações conduz à concretização, na sua realidade, da sua Luz.

A Luz que vocês são não depende de ninguém, mesmo do ser amado, o mais querido que seja, o mais
profundo que seja, muito pelo contrário.

O que não impede a relação, obviamente, mas algumas formas de relação são marcadas pelo que eu chamaria
de forma de posse do outro.

A forma de posse do outro é um caminho desviado que o ser humano, na densidade dividida, expressou como
Amor.

Isso não é Amor, isso é posse.
O Amor é liberação, o Amor é liberdade, o Amor é total aceitação do que existe, em si, e no outro.

***

Questão: o conceito de Guerreiro de Luz corresponde a uma realidade?

Os Guerreiros de Luz são os seres que fizeram o sacrifício da sua Eternidade para virem, nesses mundos
desta densidade e desta dissociação, trazer a Luz.

Eles vinham combater a Sombra, mas isso pertence a uma época terminada.
Hoje, os Guerreiros da Luz não têm mais lugar de ser.

Hoje, vocês se tornam a Luz, simplesmente, mas não os Guerreiros da Luz.
Vocês se tornam os Portadores da Luz, vocês se tornam os Transmissores, os Mestres da Luz, os criadores e

cocriadores da Luz.
O Guerreiro de Luz vinha se opor a um mundo e, pela sua Presença, ele mantinha a coesão desse mundo, no

limite do deslocamento.
Mas não há mais isso, uma vez que a Luz está entre vocês, uma vez que vocês são a Luz.

Os Guerreiros da Luz vinham de vários mundos.
Nisso, eles podiam expressar algumas filiações.

Há Guerreiros da Luz vindos de diferentes horizontes, de diferentes galáxias e de diferentes mundos e de
diferentes dimensões nos multiversos.

Isso não tem importância.
O que é importante, hoje, é realizar a Luz e não o Guerreiro da Luz.

Hoje, mais do que nunca, pelos processos que vocês vivem, há abandono e aceitação da Luz.
Isso passa, evidentemente, por aceitar a integração da Luz em vocês e não pelo fato de combater com a Luz.

A Luz jamais combate, em última análise.
Ele vinha nesse mundo dissociado apenas para permitir a esse mundo dissociado prosseguir a sua estrada e

evitar que ele fosse aniquilado pelos combates incessantes que existem desde a criação desta Dimensão.
Como vocês sabem, esta Dimensão é um campo de experiências, um campo de experiências decretado por

algumas forças, nas múltiplas Dimensões, às quais a Fonte, inicialmente se opôs, mas, finalmente, teve
associada a aceitação de toda Criação, porque a Fonte não pode agir de outro modo, em última análise.
Assim, durante esta época perturbada da Criação da sua densidade dissociada, era necessário que os

Guerreiros da Luz se encarnassem, mas, hoje, esses Guerreiros devem se transformar em Luz pura, sem
adjetivo rotulado.

Não há Guerreiros de Luz, assim como hoje não há mais Servos da Luz, porque vocês se tornaram, vocês
mesmos, a Luz e é o que vocês vão se tornar cada vez mais.

Essa é a estrita Verdade do que nós vemos desde a nossa Dimensão.
Entretanto, existe uma distância temporal entre o que nós vemos e o que percebe o seu ser, nesta

manifestação.



Ser a Luz é ser.
Ser a Luz é participar do movimento e da imobilidade, é participar da dança da vida, é participar do ser, é não

desempenhar mais um papel, enfim Ser.
É esta prova, esta revolução, que lhes é hoje solicitada para aceitar e para integrar na sua Verdade.

Isto está a caminho, isto é agora.
E aí, ainda uma vez, há uma distância entre o que nós percebemos e o que vocês percebem.

Nós podemos dizer que a sua consciência está ainda separada.
Entretanto, ela está a caminho da sua reunificação com a Unidade e a Divindade.

No mundo da Unidade e da Divindade não há mais necessidade de Guerreiro, há apenas necessidade de
filiação.

A filiação não se define com relação a um papel de Guerreiro.
A filiação se define com relação, no nível espiritual, à sua ressonância de afinidades com tal ou tal corrente.

Existem múltiplas nesta densidade.
Esta descoberta, e a revelação desta filiação, ser-lhes-á fácil, progressivamente e à medida dos tempos que

vêm, mas cada um, ainda uma vez, vai ao seu ritmo no acolhimento da Luz, na revelação da Luz e, até mesmo,
na manifestação da Luz que vocês são.

Nós vamos passo a passo.
Esse passo a passo, para nós, é um passo de gigante, para vocês ele pode tomar, por vezes, a máscara da

impaciência e, por vezes, da não compreensão, mas isso não é grave.
Vocês podem ter fé no que eu digo: a sua Luz está aí, ela não tem mais necessidade de combater, ela tem

necessidade simplesmente de se desabrochar.
O desabrochar não é combate, o desabrochar é dança, o desabrochar é aquiescência à Verdade do que ela é.

Isto está a caminho, em vocês, ao redor de vocês e entre vocês.
Eu especifico, além disso, que, em Verdade, a Luz não pode combater, a Luz pode apenas se estabelecer.

A Sombra bem que gostaria que a Luz combatesse.
A Sombra é sempre vencedora no combate, em contrapartida, a Luz é sempre vencedora no abandono.

Isso pode parecer difícil, para vocês que atravessaram esses mundos da encarnação, esses mundos da luta,
esses mundos da oposição e da confrontação.

Entretanto, esta época está agora terminada, quase terminada.
Cabe-lhes, portanto, fazer suas as palavras, no nível da Criação, do que vocês são, no nível da Luz, e não mais

entrar em reação com relação a isso.
Participar da reação, da oposição e da resistência mantém a Sombra e não permite à Luz se estabelecer.

Apenas na aceitação, na aquiescência, no abandono à Luz que vocês vão encontrar a Luz, totalmente.
Se vocês se colocarem sob a influência da Luz e da Fonte, vocês não podem encontrar a Sombra.

Até certa época, todo combatente ou Guerreiro da Luz era confrontado com a Sombra: isso fazia parte de um
plano evolutivo hoje terminado.

Hoje, não lhes é mais solicitado para se oporem.
A Luz não se conquista, a Luz se aceita, porque ela está aí, não é a mesma coisa.

************
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

 Questão: é exato que nossos Guias pessoais nos deixaram?

Os Guias, os Anjos Guardiões estão, mais do que nunca, presentes em vocês e ao seu redor.

O Arcanjo que me precedeu (o Arcanjo do ano passado, se preferem, dado que agora eu intervenho
permanentemente), Jofiel, efetivamente disse que era o ano do reencontro com o Anjo Guardião.

Como é possível que vocês estejam sós?
Vocês jamais estiveram sós e jamais ninguém os abandonou.

São vocês mesmos que abandonaram o Céu, por sua história, por seus desejos, por seus sonhos, mas jamais
o Céu os abandonou.

Aquele a quem vocês chamam Pai (e que vocês situam no Céu ou que vocês situam em seu coração) está
presente, de toda Eternidade, sobre esta Terra.
Ele jamais deixou a Terra.

Então, como vocês querem que aqueles que os acompanham tenham um dia deixado, ou imaginado deixar,
sua Presença?
Isso é impossível.

Se o Pai não estivesse aí, o mundo não existiria simplesmente, tal como vocês o conhecem.

Assim, o Pai foi obrigado, ao mesmo tempo sendo o Tudo, a se restringir em uma forma que vai e vem, a fim
de acompanhá-los em sua jornada.
Não pode ser de outro modo.

Assim é para os Guias que os acompanham, do mesmo modo que vocês guiam, vocês também, ao seu nível,
algumas coisas.

A palavra foi, talvez, mal compreendida ou mal assimilada.
Nenhum Guia os deixa jamais, mas os Guias podem mudar, os Guias podem se transformar.

Há inúmeros Guias, assim como há inúmeras moradas, assim como há inúmeros caminhos em seu caminho.

A escolha desses caminhos orienta a escolha dos Guias.
Por ressonância e por afinidades, estes se manifestam e entram na ronda de seus destinos, a fim de lhes
permitir trabalhar o melhor possível e, eles também, eles trabalham em vocês, ao seu lado, para vocês e por
vocês.

O que vocês fazem repercute, por ressonância também, nos mundos deles.
Não há separação, exceto por seu ponto de vista e pelo sacrifício que vocês fizeram de sua Divindade,
manifestando-se nesta densidade.

Entretanto, como o sabem, isso terminou.
A hora é para reencontros conscientes.

Não pode haver abandono do que quer que seja, pelo que quer que seja.
Esse é um ponto de vista.
Os pontos de vista chegam a criar um isolamento, uma percepção.
Esta percepção de solidão, esta percepção de isolamento é uma criação, mas não é uma criação da Luz.

A Luz jamais quis a separação, a Luz jamais quis que vocês estivessem isolados.
São vocês mesmos que fizeram essa escolha.

E, no entanto, neste isolamento, aqueles a quem vocês chamam os Guias sempre estiveram presentes.

O próprio Pai sempre esteve presente, sem isso, a realidade não poderia ser tal como vocês a viveram, tal
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como vocês a desejaram.

Questão: os Guias podem mudar de acordo com nossa própria mudança de evolução?

Há inúmeros Guias.
Há, primeiramente, seu Anjo Guardião, mas vocês não têm apenas um único Anjo Guardião, vocês têm vários.

Os guias que os acompanham são função de seu ponto de vista.

Se seu caminho gira a 90 graus, naquele momento, manifesta-se outro guia.
Os guias seguem, ainda uma vez, o princípio de ressonância de suas vidas e de seus caminhos.

Assim, se seu caminho muda, um Guia pode mudar.

Muitos seres humanos têm um Anjo Guardião que os segue desde o nascimento até sua morte, mas existem
os Guias que não são Anjos Guardiões.

Um membro da família, morto, pode guiá-los, do mesmo modo que alguém que teve uma ligação forte com
vocês em outras vidas pode também ser seu Guia.
De comum acordo, vocês passaram um contrato.

No contrato foi estipulado que um de vocês viria sobre a Terra e que o outro o assistiria e o guiaria de maneira
silenciosa, mas eficaz.

Entretanto, descendo na encarnação, vocês perderam de vista esse contrato.
Entretanto, aquele que permanece do outro lado não esquecerá jamais esse contrato e irá até o final do
contrato.

Então, sim, os Guias podem mudar.
Alguns seres têm uma multiplicidade de Guias que mudam em função das rondas vibratórias, em função das
rondas da ressonância que eles criam ao curso de seus passos nesta manifestação.

Questão: é possível conhecer nosso Guia?

Eu já respondi, em outro momento, a esta questão: não me é permitido responder, porque isso a nada serve.
Isso seria uma projeção de minha consciência para sua consciência.

Mesmo se é Verdade, se você não vive esta Verdade, você vai aceitar uma projeção de minha consciência,
mesmo verdadeira, como uma Verdade exterior, mas ela não será a Verdade interior, mesmo se ela é verdade
absoluta.

Assim, aqueles que os acompanham e os guiam esperam, pacientemente, se revelarem a vocês se, vocês
mesmos, vocês se despertam a eles.
E isso se faz por uma única chave que é a chave do coração.

A chave da fidelidade e do abandono à Luz.
Não pode ser de outro modo.

O nome que eu poderia dar do exterior fixaria, em sua própria consciência, certo número de elementos, de
emoções, de sensações, mas essas sensações, você não as viveu você mesmo, elas foram desencadeadas
pelo que eu pronunciei e isso não teria qualquer sentido e seria um não sentido em sua evolução.

Questão: você pode nos dar uma definição da compaixão?

Existem várias formas de compaixão.
Do mesmo modo que existem várias manifestações possíveis da Alegria, quando vocês penetram o santuário
de seu coração, do mesmo modo, a compaixão é uma forma de expressão do Amor, mas não é o Amor.

A compaixão é capaz de se colocar no lugar do outro.
Assumir a própria responsabilidade do outro, em si, assumir seu caminho, assumir seu sofrimento.
Algumas almas têm a capacidade de fazer isso, porque é o destino delas, porque isso foi destinado a elas,
porque esse é o caminho delas.

Entretanto, jamais lhes foi pedido, não provar a compaixão, mas assumir a compaixão.
É muito mais útil irradiar a Luz do que sentir a compaixão.

Entretanto, para alguns seres, a compaixão é o meio de compreender o sofrimento, porque eles mesmos não
vivem o sofrimento e, por vezes, é útil compreender o sofrimento do outro, para compreender que ele é real,
para compreender que ele limita a irradiação da Luz daquele que sofre.

Assim, alguns seres têm esta capacidade, pelo seu caminho, ainda uma vez, de assumir, por compaixão, o



sofrimento do outro, mas esse não é o caminho de toda alma.

A compaixão é, portanto, uma forma específica, professora, do Amor.

Questão: por que a perda de duas correntes, dois colares, sendo que jamais perdi nada?

O que vocês levam no pescoço, como objeto de decoração, senhoras ou senhores, representam,
simbolicamente, as cadeias.

Se vocês perdem as cadeias, é que vocês têm necessidade de se liberarem dessas cadeias, qualquer que
seja o valor material dessas cadeias.

É importante compreender que, através do desaparecimento, há necessidade de se liberar de algumas
cadeias.
Sempre o mesmo princípio de ressonância e de atração que está no trabalho.

Os fenômenos de sincronia, os fenômenos de ressonância e de atração tornar-se-ão cada vez mais presentes,
cada vez mais fortes em suas vidas.

Não se esqueçam que Miguel lhes disse que vocês se tornam co-criadores da Luz e vocês se tornam,
também, co-criadores de sua própria Verdade.
Isso será cada vez mais verdadeiro e cada vez mais imediato.

Vocês não terão mais muito tempo a esperar.
Assim, aquele que imagina que um excremento de pássaro vai lhe cair sobre a cabeça, não esperará
efetivamente muito tempo antes que o excremento lhe caia sobre a cabeça.

Quando inúmeros Mestres lhes disseram que vocês criavam sua própria realidade, vocês tiveram dificuldade
em aceitá-lo, porque existia frequentemente uma latência importante entre o que vocês criavam em sua cabeça,
em seu mental, em seus desejos, em seus sonhos, em suas emoções, em seus impulsos.

Existia, por vezes, uma latência extremamente longa e, nesses meandros de seus pensamentos, de suas
agitações, vocês não podiam fazer a ligação entre um pensamento que existiu certo tempo antes do que se
produz muito mais tempo depois.
Hoje, esse tempo é extremamente encurtado.

Vocês se tornam capazes de criar de imediato, essa é uma grande mudança para vocês.

Se vocês pedem ao Universo, isso se produzirá.
Se vocês pedem ao Seu Anjo Guardião que ele transmita um pedido à Fonte, ao Pai, isso se traduzirá
extremamente rapidamente.
Isso corresponde ao preceito, já enunciado pelo Cristo, quando ele dizia àqueles que ele encontrava: «que lhe
seja feito segundo sua fé».
E aquilo era instantâneo.

Questão: como chegar a dominar os pensamentos?

Vocês não podem dominar os pensamentos pelos pensamentos.
O único modo de «dominar» os pensamentos é deixar a Luz dissolvê-los.

Em outros termos, não há Luz no pensamento, mas a Luz pode dissolver o pensamento.

A Luz, dissolvendo o pensamento e o mental, lhes permite encontrar a paz.
Nesses espaços de paz vocês podem criar, instantaneamente, a Beleza, a Verdade, o Amor e a Pureza.

Enquanto vocês deixam seu pensamento, seu mental agir, eles criarão sempre apenas obstáculos e Sombras.
Jamais, mesmo o pensamento justo, mesmo o mental justo, poderá criar uma Verdade Luminosa, porque o
mental não pertence ao mundo da Luz.
Somente o supramental, que está acima do mental, participa da Luz.
E aí não é mesmo mais um pensamento.

Questão: no curso de uma meditação, sentir irradiar a Luz pelo coração pode se atribuir ao que se
chama «manifestar a Luz»?

Sim, total e completamente.
A partir do momento em que vocês se instalam no espaço ao centro de seu coração, a partir do momento em
que vocês cessam o movimento, a partir do momento em que vocês cessam todo o movimento, vocês
colocam em movimento a Graça, a Verdade, a Luz.

Assim, sim, através de um espaço sagrado, no abraço do coração e da Luz, vocês chegam a manifestar a Luz
e vocês se tornam Criadores da Luz.



Isso concorre para propiciar o Samadhi de paz ou o Samadhi de Alegria.

Questão: querer atravessar os sofrimentos, que escondem a própria Luz, para reencontrar a Luz,
pode ser considerado como uma forma de masoquismo?

Sim, é muito mais fácil contornar seus sofrimentos.
A cortina se contorna, não é obrigatório atravessá-la.

Os sofrimentos estão diante de vocês, vocês os veem, vocês os percebem, eles necessitam de sua atenção e
de sua intenção e, entretanto, existem mundos além do sofrimento, hoje, bem mais do que ontem e ainda
menos do que amanhã.

Entretanto, cabe-lhes compreender que o modo de ação em seu Universo e em sua manifestação é, hoje,
diferente.

Os esquemas antigos estão prescritos.
Vocês devem deixar lugar e dar lugar ao novo e o novo é Alegria, o novo é abundância, o novo é evidência e
simplicidade.

Vocês querem participar do domínio da simplicidade e da evidência? 
Então, como dizia o Cristo: «voltem a se tornar como crianças», parem de buscar o sentido, porque vocês são
o sentido.

_________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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DO SITE AUTRES DIMENSIONS

 Eu lhes apresento todo meu Amor e todos meus respeitos.

Como o sabem, ou talvez não saibam, durante este período específico que vocês vivem, cada um dos
Arcanjos ligados à Criação desse mundo tem um papel específico e particular que lhe é atribuído de acordo
com os dados astronômicos e calendários.

Entretanto, desde pouco tempo, nós afirmávamos que havíamos entregado à Virgem Maria nossos selos e
nossas radiações.

Nós somos 7 radiâncias de Luz que desempenham um papel em meio mesmo a esta criação dissociada que
vocês exploram.

A descrição de nossas funções e de nossos papéis foi ilustrada, de maneira figurada, porque assim o quis a
Fonte (ao nível de uma alma privilegiada que recebeu um texto especial que recebeu as informações e as
visões que foram retransmitidas, eu diria, em linguagem quase hermética).

Onde quero chegar é que esta pessoa, que era João, o Bem Amado, expressou, no Apocalipse que leva seu
nome, certo número de elementos importantes.
Ele afirmou que haveria 7 trombetas, 7 sons específicos, que esses sons seriam levados a efeito após a
passagem do que ele chamou de 4 cavaleiros do Apocalipse.

Os Arcanjos que nós representamos, e em nome dos quais eu me expresso, representam as 7 trombetas e os
4 cavaleiros.
Os 4 cavaleiros são, ao nível de nossas radiâncias, a representação, nesta dimensão em ação, do que vocês
chamam de Querubins, ainda chamados Kerubim, também chamados Hayoth Ha Kodesh.

Assim, a ronda dos Arcanjos corresponde aos 7 anúncios, aos 7 selos e às 7 trombetas.

Assim, os Arcanjos, em número de 7, dos quais faço parte, podem ser subdivididos em 3 e em 4.
Os 3 são aqueles que, pela Radiância e sua Presença, iniciaram o impulso de Criação: trata-se de Miguel, de
Gabriel e de Rafael.

Os 4 outros estão diretamente ligados aos 4 Viventes e também ao que vocês chamam de elementos.

Assim, no que me concerne, eu intervenho ao nível do elemento ar.
Eu sou o Arcanjo da relação.

O Arcanjo Metatron, assim nomeado pelo Intraterra e pelo nome real que lhe é dado no mais alto dos Céus, sua
vibração corresponde ao elemento fogo.
Ele é aquele que formata a consciência e a Luz.

Os dois outros são então ligados à água e ligados à terra.

A água é a matriz do Conhecimento.

O portador da energia dos 4 Viventes, ligado ao elemento água, é o Arcanjo Jofiel.

O Arcanjo Uriel, responsável da reversão e do basculamento dos pólos, no momento vindo, é portador,
obviamente, do elemento terra.

Assim, através da ronda dos 7 Arcanjos, do 3 mais o 4, realiza-se a totalidade das 7 gamas possíveis em sua
manifestação.

Do 7 vocês passarão, em breve, ao 12.
De 7 corpos, vocês passarão a 12.
De 7 bandas luminosas frequenciais, vocês passarão para 12 frequências luminosas, dentro da nova
dimensão.

ANAEL – 8 de julho de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Assim se organiza, para vocês, ao redor de vocês e em vocês, a ronda que eu chamei de Arcanjos.

Assim, a consciência e a vibração Arcangélica, manifestando-se, de maneira individual, em uma sucessão
lógica tal como lhes foi sugerida ontem, corresponde a um processo que leva a efeito, em vocês, as forças
ativas da natureza em meio aos elementos e em meio ao Ternário, Operador desta Criação.
Uma grande chave lhes foi dada nesse nível.

Como os próprios Arcanjos lhes anunciaram (e, aliás, por mim mesmo, prioritariamente), nós entregamos nossa
radiância, nosso poder, à Divina Maria.
Ela está então de posse das chaves, ela está de posse dos selos que foram revelados e abertos no
Apocalipse de São João.
Esta abertura está efetiva desde ontem.

Os 4 cavaleiros do Apocalipse, correspondentes aos elementos manifestados sobre a Terra, entram, portanto,
em manifestação, assim como o Arcanjo Miguel o disse e repetiu em muito numerosas vezes, como sendo o
período de atividade máxima do período de desconstrução.
Vocês entraram doravante neste período.

Entretanto, a realização e a conjunção das 7 vibrações Arcangélicas, conduzida pelo Arcanjo Miguel, permite,
nos próximos dias, iniciar em vocês certo número de frequências, certo número de códigos de Luz.

Esses códigos de Luz agem em vocês por intermédio de vibrações, por intermédio de sons, por intermédio de
cores.

Essas 7 rondas vibratórias farão de modo que, ao nível de sua visão, vocês se tornem capazes de perceber as
gamas de frequência cada vez mais ampliadas para o que vocês chamam de infravermelho e ultravioleta.

A modificação da visão, a modificação da audição e, de uma maneira muito mais geral, a modificação de seus
sentidos, é uma constante precedente à perturbação e à transformação que é iniciada e impulsionada desde
nosso plano.

O Arcanjo Miguel, o Bem Amado, permitiu-lhes, portanto, a vocês, os primeiros, seguirem, em um ciclo
estendido em 12 semanas, um conjunto de vibrações essenciais, para permitir-lhes integrar as 7 vibrações
Arcangélicas, os 7 selos e, portanto, viver o período de desconstrução, na Luz.

Nisso, vocês decidiram, de maneira muito numerosa sobre o planeta, tornarem-se os batedores da nova
dimensão.
Isso se materializa mesmo da dimensão em que vocês vivem.
Ela emergirá em sua consciência, de sua humanidade, de agora até o final desta semana.

Vocês constatarão, de maneira evidente, certo número de modificações no interior de seus modos de
percepção, no interior, mesmo, de seus sentidos e, isso, de maneira visível para o conjunto da humanidade.

Isso, entretanto, é apenas um início, é apenas o anúncio de um processo que se instaura, de maneira gradual,
e permitindo a adequação e a sintonia da dimensão nova não ainda atualizada e da dimensão de vida que
vocês deixam.

Trata-se, realmente, de deixar um plano de manifestação e de vida para aceder a outro plano de manifestação
e de vida.
E, no entanto, isso não se chama de morte, isso se chama de uma translação de consciência, translação
dimensional, realizada graças à associação, ao nível de suas estruturas habituais, físicas e sutis, de um corpo
supra-luminoso, sendo despertado em vocês, manifestado em vocês e que, em breve, se fundirá com sua
realidade.

Isso não vai se fazer em um dia de seu tempo Terrestre, tomará certo tempo.

Estejam certos de que, ao curso desse tempo, certo número de oposições, ligadas ao medo humano, tentarão
se dirigir contra vocês.
Esses elementos serão múltiplos e referem-se e agem, essencialmente, pelo mecanismo do medo, medos
aos quais vocês não devem absolutamente sucumbir.
Esses medos não visam nada mais do que atrasá-los e nos atrasar, nós, Arcanjos, assim como à Virgem Maria,
no estabelecimento da ronda Arcangélica na abertura dos 7 sopros e no início do caminho dos 4 cavaleiros do
apocalipse.

Vocês entraram neste período.
Isso lhes foi anunciado de múltiplas maneiras e por múltiplos canais e por diversas vozes.
Cabe-lhes sentir isso, em Verdade, em sua Eternidade.
Cabe-lhes viver isso, compreendê-lo e, se o aceitam, levar a efeito esta transformação.

Assim como o disse o Bem Amado Miguel, nenhum de vocês pode viver isso, se você mesmo não o vive.
A ajuda exterior que nós fornecemos, e que continuaremos a fornecer, foi destinada apenas para prepará-los,



A ajuda exterior que nós fornecemos, e que continuaremos a fornecer, foi destinada apenas para prepará-los,
mas toda preparação não é nada se você mesmo não estiver pronto para viver isso.

Assim, mesmo em meio às suas vidas (e, como alguns de vocês observaram desde algumas semanas), várias
coisas estão se desconstruindo, em vocês, em suas vidas afetivas, familiares, profissionais, relacionais.

Cabe-lhes não resistir, ir ao sentido do abandono.

Eu me expressei amplamente sobre esse assunto: o abandono à Luz, o abando à Inteligência criadora é o
único meio de levar a efeito a transformação.

O que se dissolve em suas vidas é o que seria obstáculo à realização disso.
Não lhes compete, pelo momento, tentar compreender, mas integrar, em vocês, as transformações, seguindo
as linhas de menor resistência em relação com o abandono à Luz.
Isso se chama a sincronia, ou, ainda, assim como o denominaram outros intervenientes, a Fluidez da Unidade.

Hoje, as coisas são simples.
Basta-lhes acolher e integrar a Luz que se tornará visível, em breve, em suas latitudes, e em seus céus.

Vocês devem seguir a linha diretriz da Luz.
Vocês devem absorver o máximo desta Luz.
Nada há a fazer para se proteger, bem ao contrário, basta-lhes acolher, vocês devem absorvê-la, literalmente,
porque é ela que vai lhes permitir viver o que vocês têm a viver.

De modo algum seu mental poderá ajudá-los, através de decisões, através de escolhas.
Vocês devem, portanto, deixar, realmente, a Luz agir em vocês.

É nesse sentido que eu insisti, durante várias horas, sobre o papel do abandono à Luz.
Isso é agora.
Isso não é amanhã.
Isso não é um ato mental.
Isso não é um ato de reflexão, mas é o último impulso que lhes é pedido para deixar trabalhar.

A Luz, em vocês, independentemente do que lhes propõe a Luz (mesmo se lhes pareça algo de insuperável,
mesmo se lhes pareça algo que provoque em vocês resistências, medos, angústias), vocês não têm outra
alternativa que aceitar isso.
Isso é para seu maior bem.

Como vocês podem, sequer imaginar, ou crer, que a Luz não queira seu bem, a partir do momento em que
você a busque com sinceridade e com obstinação e com simplicidade?

O que vocês tanto desejaram está agora às suas portas, quando eu digo às suas portas, evidentemente, é
muito, muito, muito (em sua linguagem) próximo.

Cabe-lhes, portanto, viver esta transmutação de Luz, a fim de levar a efeito a construção do que foi chamado de
seu corpo supra-lumínico.
Isso é agora.

Vocês se apercebem que, em nenhum momento, o Arcanjo Miguel empregou palavras que os arrastasse em
qualquer ilusão ou para qualquer questionamento das próprias palavras empregadas.
Cada coisa, cada palavra que foi pronunciada foi colocada em seu lugar, em seu exato lugar, porque
impulsionada pela Inteligência da Fonte Criadora.

Aí estão as coisas importantes que tinha a lhes dizer.
O que quer dizer, também, que em vocês, através do que vocês perceberam como uma primeira experiência,
quando de sua noite anterior, deve também estar em sua consciência a maneira de chamar, a seu modo, à sua
maneira, a vibração e o selo Arcangélico e não mais para um Arcanjo, mas para o conjunto das vibrações
Arcangélicas.

Eu pedi que fosse divulgada o melhor possível a forma a mais simples, que consiste em utilizar as ondas de
formas, ou ondas para efeitos de forma, relativas à suas matrizes, permitindo a manifestação de sua Luz e de
sua vibração. (ndr: referência aos selos divulgados no site - http://leiturasdaluz.blogspot.com/2009/07/protocolos-praticar-
os-selos-dos-7.html )

Existem vários outros meios, mas este é o mais simples.

Aí está o que eu queria, desde ontem, dizer.
Eu sou solene, neste modo de expressar o que acontece, porque é um acontecimento importante, um
acontecimento que, eu os lembro, vocês participaram para criar desde algum tempo.

Sua presença aqui, desde tempos imemoráveis para alguns, tinha apenas esta finalidade que agora chegou.
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Então, regozijem-se e não manifestem sintomas, no sentido médico, ligados ao ego que teria medo do que
vem.
Não há lugar para ter medo.

O que vem é a Alegria.

Vocês já tiveram a oportunidade, alguns de vocês, de assistir, ou de viver em vocês, o que eu chamaria de
manifestações da Fonte ou da Presença.
Tendo vivido isso, vocês podem apenas ir ao encontro da emoção final que vocês viveram.

Cabe-lhes, portanto, conformarem-se ao que a Luz lhes propõe, sem resistência, sem oposição, na
simplicidade, na humildade, a fim de se beneficiarem, o melhor possível, do que vem a vocês.

Os momentos são cruciais.
Eles são de uma importância essencial na realização do Plano.
A Luz tem um plano e esse plano é muito mais evoluído, evidentemente, do que aquele que alguns querem
impor-lhes pelo medo.

Não se esqueçam jamais de que, quaisquer que sejam os hábitos limitados que vocês esposaram vocês são,
na eternidade, seres imortais, mesmo se seu ego tenha tendência a fazê-los crer o inverso.

Esta imortalidade está às suas portas: é o despertar de sua Eternidade, de sua memória, e da Verdade do que
vocês são.
Isso, Miguel profundamente anunciou a vocês.

Quanto a mim, como Arcanjo da relação, eu intervim, sobretudo para lhes permitir, e lhes facilitar, certa forma
de compreensão dos mecanismos da Luz, através de textos da relação (que eu os engajo firmemente a reler).

Muitas coisas lhes aparecerão, doravante, muito mais claras, simples e não deturpadas.

Aí está o que tinha a lhes dizer, a lhes anunciar.

Tenho-me, obviamente, à sua disposição para entrar mais adiante em algumas explicações que seriam
necessárias para sua compreensão.

Questão: os 7 selos Arcangélicos podem ser utilizados ao mesmo tempo?

Pouco a pouco o trabalho de integração se fará, pelos 7 Arcanjos.

Primeiro, pela radiação de um Arcanjo, através de seu selo.
Em seguida, pouco a pouco, integrando, no mesmo tempo e no mesmo espaço, progressivamente,
acrescentando um selo para ir até os 7 selos.
Isso se fará, de qualquer modo, de maneira muito mais fácil, a partir do momento em que a Luz for visível.
Mas, entretanto, sim, convém casar os 7 sons.
De modo, efetivamente, progressivo.
Não há urgência.
Vocês têm uma gestação em curso.

Questão: os selos podem ser utilizados na meditação, na aplicação sobre um chacra?

Perfeitamente.
Eles podem ser utilizados assim.
Lembre-se do ensinamento que eu dei quando desta época e desta assembléia.
A relação existente entre a vibração, a forma e a cor.
Tudo lhes foi comunicado.

Questão: o que você chama de matriz?

Eu entendo por matriz o aspecto gestação.
Eu entendo por matriz os planos de forma que permitem a manifestação, numa dimensão, qualquer que seja.

A Ordem Metatron é o grande Organizador das matrizes.
A matriz dimensional na qual vocês estão foi impulsionada, iniciada, assim como eu já disse, pelo Arcanjo
Lúcifer.
Este, em um dado momento, se opôs a esta Vontade da Fonte de não mais cortar a ligação existente entre
suas criaturas e ela mesma, a fim de que todas as formas de manifestação, nas dimensões, tenham a
lembrança, a memória e a confiança para com a Fonte.

Lúcifer, em um determinado momento, decidiu diferentemente.
Assim, suas lendas, suas histórias fizeram-no o Anjo Rebelde.
Esse foi o caso, mas terminou.



Esse foi o caso, mas terminou.

Ele retomará em breve seu lugar na ronda Arcangélica, na nova dimensão.
Não confundam com as forças involutivas, evidentemente.

Assim, toda matriz é gerada, manifestada, orquestrada e organizada por certo número de entidades
específicas.

Esta matriz, que foi impulsionada por alguns grandes senhores cármicos (chamados os Lipikas cármicos, que
realizaram, então, a manifestação de algo de novo na vida, no sentido o mais amplo), hoje, deve mudar de
forma.

Novos códigos de Luz, novas vibrações, novas possibilidades de vida vão se abrir a vocês.
Entretanto, nem todo o mundo está pronto para deixar a antiga matriz para a nova matriz.
Não se trata nem de um julgamento, nem de uma promoção, nem de uma punição, mas, simplesmente, de
respeitar os caminhos de alma de cada um, a liberdade de cada um.

Alguns preferirão expressar o livre arbítrio e, então, retornarão, nas esferas experimentais da 3ª dimensão.
Outros, enfim, terão entregue sua liberdade, seu livre arbítrio, à Luz. Eles serão, portanto, reconectados à Luz,
a fim de impulsionar, de organizar e de materializar uma nova matriz que vocês chamam de 5ª dimensão.

As dimensões são as matrizes, no sentido o mais nobre e não no sentido de prisão.

As matrizes são portadoras de códigos luminosos.
Não pode haver dimensão à qual vocês acedam se ela não estiver formatada, vibrando, posta na Luz e na cor.

Questão: você falou de se expor à Luz. Trata-se de uma Luz visível, no sentido em que entendemos,
ou de uma Luz de outros planos?

Trata-se de uma Luz visível e invisível.
Esta Luz visível corresponde à ignição, em vocês, do ofuscamento da Luz, assim como o definiu o Arcanjo
Miguel.

Este ofuscamento da consciência humana, se ela o deseja, será aberto aos novos campos de coerência da
matriz de 5ª dimensão.
Esta é sua escolha, mas, pela primeira vez, não haverá distância entre a Luz interior e a Luz exterior.
Trata-se da mesma Luz.

Hoje, vocês vivem nos mundos privados de Luz.
A Luz do sol, que vocês experimentam, é apenas os bastidores.
A verdadeira Luz não vem de um ponto do céu, mas ela vem do conjunto do céu.
Ela não é, portanto, ligada ao sol, mas à refração do sol sobre o conjunto do planeta, no mesmo momento,
assim como aqueles que o vivem na 5ª dimensão, seja em outras esferas de vida ou mesmo em seu planeta,
no interior desta Terra.

Trata-se, portanto, efetivamente, da instauração de uma nova manifestação de vida.
As novas manifestações de vida correspondem, inteiramente, à influência da Luz e de sua Inteligência em sua
dimensão.

Tudo há para recriar, tudo há para reconstruir, obviamente, e isso necessita de sua inteligência e de seu
abandono.
Isso necessita a formatação, literalmente, da nova Luz.

Questão: que vai acontecer após a erupção solar prevista para a próxima semana?

A primeira das resultantes situa-se ao nível da consciência da humanidade.
Alguns seres esperam isso.
Outros seres, obviamente, temem e o que acontecer corresponderá ao estado de consciência de cada ser
humano sobre este planeta.

Lembre-se de que é apenas um início, mas, entretanto, e assim como lhes anunciou o Arcanjo Miguel, a cada
uma de suas vindas, praticamente a hora é para a desconstrução do que fez a ilusão desse mundo.

O que é a ilusão desse mundo?
Ela se refere, sobretudo, ao poder, ao poder sobre o outro através do dinheiro, o poder sobre o outro através
das filiações, o poder através das relações amorosas que eram apenas um jogo de dominação de um sobre o
outro ou do outro sobre o um.

Hoje, vocês vão redescobrir a liberdade da Luz.
Vocês vão adotar atos e modos de funcionamento que serão impressos da Inteligência da Luz.
Essa será uma grande experiência, certamente feliz para aqueles que participaram das Núpcias Celestes e



para os que se juntarem a essa corrente.

Obviamente, as coisas não serão as mesmas, num primeiro período, para aqueles que se desviarem da Luz.
Entretanto, isso faz parte da experiência, do jogo, do período.
Não pode ser de outro modo.

Apressem-se, através da não resistência, para viverem o que têm a viver para manterem-se em conformidade
com o novo Plano.
Isso é essencial.
Isso deve ocupar o conjunto, a maior marte, eu diria, de suas vidas.

Questão: deve-se então poder reconhecer os seres sobre o mesmo caminho, pelo coração?

Pelo coração e pela radiação.
O mental os enganou suficientemente.
Vocês foram suficientemente enganados, sendo o que vocês são, sobre esta Terra.

Algumas revelações que vão aparecer os abalarão, verdadeiramente.
Entretanto, não pode ser de outro modo.
Cada vez mais, vocês aprenderão a funcionar no estágio do coração.

A resposta do coração lhes foi ensinada por vários Mestres.
Vocês têm certo número de protocolos, no sentido o mais nobre, que lhes foram comunicados.
Siga-os.

Agora, a vibração do coração iniciada em sua Essência, em sua eternidade, pelo Arcanjo Miguel, é também um
meio de obter as respostas.
Que se refiram às coisas simples ou às coisas difíceis de suas vidas, a boa resposta está sempre nesse nível,
e jamais na cabeça.

Frente aos desafios que vocês terão a viver (porque trata-se de um desafio, qualquer que seja a Luz que está
em vocês), será necessário aprender a se servir desta Luz para guiar seus passos, guiar suas escolhas, guiar
seus caminhos.
Não sigam jamais o que lhes diz a cabeça.
Nos períodos perturbados, a cabeça não os enganará uma vez em duas, mas sistematicamente.

Questão: nas situações de dúvidas, qual é o marcador para reencontrar a Luz?

A dúvida corresponde à expressão do mental, não corresponde jamais à expressão do coração, o que quer
dizer que, se a dúvida nasceu, é que a cabeça trabalhou e não o coração.

A cabeça é necessária para os problemas técnicos, para conduzir um veículo, mas para conduzir suas vidas,
absolutamente não, e isso será cada vez mais verdadeiro nos dias que vêm.

Eu prossigo a resposta.

Vocês definem um comportamento, hoje, porque a Luz é apenas intermitente, segundo sua capacidade, ou
não, para encontrar a paz, assim como vocês dizem.
Entretanto, não se esqueçam de que a Luz vem a vocês.
As coisas serão diferentes, naquele momento.

Se eu falo assim é que, em um determinado momento, com relação às suas escolhas e suas decisões, vocês
terão a escolha, a liberdade, e será preciso decidir: você segue a vibração ou você segue o medo?
A problemática é diferente.

O que vocês evocam agora se refere a um período em que, justamente, a Verdade se afasta de vocês, porque
vocês estão na confusão.
Mas isso não poderá ser tão difícil nos dias que vêm, porque, nos dias que vêm, vocês perceberão
distintamente o que é vibração ao nível do coração, da Luz e o que é vibração da cabeça e ativação mental.
Portanto, a escolha far-se-á em consciência.

Questão: por que não ter uma consciência total de nossa escolha de alma, sem ter para tanto que
buscá-la?

Nada há a buscar.
Aí onde você está é seu lugar.
Enquanto você acredita que deve definir um contrato de alma, ou seu caminho, é que você busca seu caminho
e que, em algum lugar, você não aceita seu caminho.

É preciso bem compreender que a memória do que você é, no sentido de sua Divindade, é importante e isso



chega.
Entretanto, compreenda bem que, ter a memória, as lembranças do que você era nos passados longínquos,
seria um peso dificilmente suportável, para a maior parte de vocês.

Sua escolha de alma é viver o que vocês têm a viver e nada mais.
Apenas as ilusões (e isso faz parte das ilusões que deverão cair) que os fazem crer que vocês têm que buscar,
de modo eterno, o sentido de sua vida.

Mas vocês são o sentido da vida que vocês vivem.
Nada mais e nada menos.

Então, obviamente, o mental tem necessidade de se tranquilizar pelas encarnações ou por uma sequência
lógica de explicações.
Elas existem, mas apenas obstruiriam seu caminho de alma e seu destino, justamente com relação ao que
vocês denominam experiência.

O resumo e a compreensão final, vocês terão dentro de muito pouco tempo: é que não há nada a buscar além
do que vocês já não sejam.
É uma ilusão criada pelo mental, uma a mais, que os faz buscar e faz de vocês buscadores de Verdade que
buscam no exterior o que está presente, de toda Eternidade.

Assim, todos os grandes neófitos revelados à divindade deles disseram e repetiram: não há outro espaço além
do instante presente, não há outro tempo além da radiação do Amor, a radiação da Luz no instante presente.
O resto são apenas projeções de ilusão.
A alma tem um caminho.
O Espírito tem um caminho.
Mas, tocar a alma e o Espírito resolve todas as questões.

Assim, enquanto a questão reside, parece-lhes que é uma busca sem fim que vocês prosseguem sem fim.
Isso é uma ilusão que os afasta da Verdade.
Assim como a divindade o disse, assim como nós o dissemos, as coisas são simples, terrivelmente simples.

Questão: por que os humanos vieram sobre a Terra com esta dualidade?

Para encontrar a Unidade.
A dualidade é um campo de experiências que permitiu desenvolver a Unidade em vocês, mesmo se vocês não
tenham ainda consciência.

Vocês crescem muito mais rapidamente na Luz experimentando o caminho da resistência ligado à dualidade.
À força de buscar, o atrito engendrado, criou em vocês um apelo à Luz muito maior.
Este apelo à Luz não é jamais satisfeito.
Ele os arrasta nas ilusões e experiências múltiplas e infinitas.

São os jogos mesmo dessas experiências múltiplas e infinitas que permitirão, no momento vindo, compreender
a beleza e a Luz que vocês são.
Entretanto, se vocês não a tivessem vivido, vocês não poderiam integrá-la.

Várias formas de vida desejam, literalmente, seu caminho e seu destino.
Se vocês soubessem o número de Anjos que pedem ao Eterno para viverem seu caminho!
E eles não têm a possibilidade.
Isso significa, efetivamente que, para além da ilusão que vocês vivem, o resultado é espetacular.
E é por isso que o Arcanjo Lúcifer retomou seu lugar.

Questão: como conciliar o «aqui e agora» e o que a vida nos leva a organizar?

Há uma confusão, presente no espírito de muitos seres humanos, entre o aqui e agora mental e o aqui e agora
espiritual.

Se você tocasse o aqui e agora espiritual, você não poderia jamais colocar esse gênero de questão.

O aqui e agora de que você fala, e do qual se felicitam tantos seres humanos, é um aqui e agora mental, que
nada tem a ver com o aqui e agora espiritual.

Não é porque você para de pensar, ou que você medita, que você encontra o aqui e agora espiritual.

Aqui e agora corresponde à realização da presença do Pai, em vocês, em meio à Eternidade e em meio ao
instante e em meio mesmo ao efêmero.

Assim, portanto, há uma confusão e o mental apreendeu-se desse conceito de aqui e agora para dele fazer
uma pseudo Verdade.



Assim, portanto, a partir do momento em que vocês encontram o aqui e agora, realmente, e não de maneira
efêmera ao nível do mental, a questão de projeto não se coloca mesmo mais.

Há, portanto, aqui, uma diferença mental enorme entre o que é chamada a espiritualidade autêntica e a
espiritualidade mental.

Do mesmo modo, a maneira de pronunciar o «Eu Sou», de que se felicitam muitos seres humanos sobre esta
Terra, atualmente, não os coloca senão frente às suas ilusões e à sua ausência de Presença.
Não é a mesma coisa dizer «Eu Sou» e viver «Eu Sou».

Do mesmo modo, falar do aqui e agora, mesmo através da realização de um instante de silêncio mental, não é
absolutamente o aqui e agora espiritual.
Isso é uma confusão enorme introduzida através de certo número de ensinamentos orientais que se fizeram
através da vibração e da consciência que alguns grandes seres transcreveram em palavras e, vocês,
ocidentais, tomaram essas palavras por ouro, calculando e empregando as palavras no sentido das palavras e
não num sentido espiritual.
Isso também faz parte da ilusão que cairá em breve.

É o mesmo para todas as palavras que vocês empregam.

A palavra amor, que vocês empregam, como humano, significa posse e poder, enquanto que a palavra Amor,
no sentido espiritual, é liberação, é liberdade.

Vejam vocês como as palavras são enganosas e como a atribuição das palavras, no sentido de seu mental, é
por vezes ao oposto de sua acepção fundamental espiritual ligada ao Verbo.

Ora, o Verbo ainda não se revelou em vocês.
Ele começa, somente, a entrar em manifestação pela ativação de uma das lâmpadas de que Miguel lhes falou.
Isso se faz atualmente.
Isso se realiza, mas não está ainda totalmente realizado.

Assim, não devem confundir o espiritual com as palavras.
O perigo está aí, e muitos seres humanos se deixam levar pela ilusão das palavras.
Mesmo as palavras que pronunciou o Cristo foram transformadas pelas religiões, evidentemente, e as palavras
que pronunciam hoje alguns seres («aqui e agora», «Eu Sou») são palavras despojadas de seu significado e
de sua vivência espiritual, porque são vividas ao nível do mental e eles mesmos se felicitam por terem
encontrado Deus.

Então, o aqui e agora espiritual consiste, justamente, em estar desembaraçado de qualquer antecipação, de
qualquer projeção e de qualquer referência ao passado, qualquer que seja.

Afirmar o «Eu Sou» não basta para ser o «Eu Sou».
Afirmar o «Eu Sou» e viver a vibração do «Eu Sou», não é, de forma alguma, convenhamos, a mesma coisa.

Questão: é correto pensar que a mais ínfima formiga se juntará um dia ao Pai?

A formiga é já um ser extremamente complexo e extremamente evoluído.
É preciso bem compreender o Pai, no sentido em que o nomeamos, nós dele falamos (a Fonte Pai/Mãe,
Eternidade), corresponde a um Princípio.
Esse Princípio Criador é onipresente, assim como o definiram os grandes místicos.

Ele está tanto no átomo, nos Agni Deva, nos constituintes os mais ínfimos do universo.
Ele está presente nos 4 viventes, ele está presente em mim, que lhes fala, como ele está presente em vocês,
que me escutam.

A Fonte é tudo o que É.
Esta Fonte, que é tudo o que É, pode também se densificar e se cristalizar numa forma específica.
Assim, vários seres que realizaram a divindade (e que a expressaram em todas as correntes religiosas,
espirituais, em todos os universos e em todas as dimensões) podem tentar apreender o que eles dizem, mas,
entretanto, assim que as palavras saem, assim que a vibração se expressa, ela já não é mais o que ela era.

Aí está o paradoxo que vocês não podem compreender com o mental, nem mesmo com o coração.

A Essência, vocês podem apenas viver, mas, assim que vocês expressam o que vocês vivem, vocês saem do
estado.

O princípio da Fonte, o princípio do Pai, tal como vocês o definem, é estar no Agni Deva, como no conjunto de
milhões e milhões de galáxias, e milhões e milhões de vidas, existentes nos multiuniversos e nas
multidimensões.

O Pai está além de tudo.



A Fonte é capaz de estar no átomo, como no sol.
Ela é oniconsciência e onisciência.
Sendo oniconsciência, ela conhece absolutamente tudo.
Isso desafia mesmo a vibração, isso desafia o coração e, obviamente, isso desafia a cabeça, isso desafia toda
a vida que ela criou, na qual ela participa.

Assim, portanto, é muito difícil conceber, conceituar.

Vocês podem apenas perceber, não através do sentido, mas através da percepção Divina, a Essência dessas
palavras.
Isso se chama a realização da Unidade, a realização da Luz.
Esse princípio é o mesmo para o ser humano como para o Anjo, como para o átomo, como para a formiga.

Questão: como se pode, o melhor possível, agradecer ao Pai por tudo o que ele nos dá?

Identificando-se, fundindo-se a ele.
Esse é o agradecimento, sem distanciamento.

Enquanto você agradece, isso significa que há distância entre você e Ele.

Hoje, você deve reaprender o princípio da relação Unitária, tal como eu a defini.

Não há nada de exterior a você, assim como eu o defini, em inúmeras vezes, em meio ao que eu pude dizer e
que vocês transcreveram sobre a relação.

Agradecer é considerar que algo é exterior a você.
Você encara a coisa para agradecer como exterior, você coloca, portanto, uma distância entre você e o objeto
de seu agradecimento.

A Fonte, o Pai, não lhe pede o obrigado.
Ele não lhe pede o perdão.
Ele não lhe pede outra coisa além de que você se abandone a Ele.

Abandonar-se a Ele é além do agradecimento, porque este abandono parte, assim, do princípio da Unificação
e da revelação.
É isto que está às suas portas, agora.

Então, vocês podem escolher amar a divindade através de uma forma humana, ou não humana.
Vocês podem escolher adorar a divindade, como princípio, como o Cristo.
Vocês podem ir mais longe e adorar a divindade através do absoluto, assim como é definido, por exemplo, na
religião islâmica ou ainda na religião judaica.
Mas serão apenas representações.

Deus é você, inteiramente, o que você é.
É isso que lhes escapa ainda, pelo princípio de ilusão.
É isso o que vocês não ousam crer, aderir e é isso que vocês não vivem ainda, devido à distância que vocês
colocam entre Ele e vocês.

________________________
Compartilhamos essas informações em toda transparência. Agradecemos de fazer o mesmo, se a divulgarem,
reproduzindo integralmente o texto e citando a fonte: www.autresdimensions.com.

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
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Eu sou ANAEL, Arcanjo, e eu vou servir, hoje, de elo entre vocês e o Conclave, o que significa que as
respostas serão elaboradas integralmente pelo nosso Conclave (Conclave Arcangélico).

Assim, almas humanas em peregrinação em meio a este mundo da superfície, eu serei grato a vocês por
realmente expressarem as perguntas situando-se em relação ao seu desenvolvimento, à sua espiritualidade, ao

seu Espírito mais elevado.

Nós decidimos, enquanto Conclave, revelar em meio à sua humanidade, além da nossa esfera de Radiação,
além da nossa esfera de Vibração, e do trabalho que nos foi distribuído pela A FONTE, revelar uma série de

elementos referentes à humanidade que, até agora, estavam ocultos, porque a época não havia chegado,
porque não era o momento.

Mas, pelo impulso d'A FONTE, tornou-se desejável, hoje, que alguns segredos que estavam ocultos sejam
revelados na sua Essência, não para fazer o seu intelecto funcionar, mas para fazer viver em você, no seu

Coração, a sua Eternidade, a Verdade do que será dito.

Eu transmito o agradecimento do Conclave e estamos agora escutando.

***

Pergunta: como superar a minha raiva perante A FONTE , em particular perante a minha polaridade
feminina?

A FONTE se revela a você enquanto imagem, enquanto espelho, assim que Ela iluminar em você as zonas de
sombras, aquelas que haviam sido, até agora, deixadas de lado, afastadas, no sentido exato, da Luz que você

é.

A Luz vem, então, iluminar, pela sua Radiação, pela sua Presença, e pelas suas palavras que são Verbo, o que
deve ser, em você e em cada um de vocês, transcendido e irradiado pelo Amor, pela conjunção da imagem

projetada que vocês tinham d'A FONTE em meio mesmo à sua Eternidade.

O que alguns de vocês sentem, hoje, é a distância existente entre A FONTE e vocês, distância que os convida
para ser preenchida, da melhor forma e o mais breve possível, a fim de viver a reconexão total.

Então, muitas coisas devem ser transcendidas e iluminadas.

Isso pode se expressar, para a alma humana encarnada em meio a esta densidade, em raivas, rejeições,
bloqueios do corpo.

Existe uma série de resistências que participam da sua resistência ao ‘abandono’.

Elas são aquelas que estão se manifestando, para alguns de vocês, hoje.

Não precisam se preocupar.

Há, simplesmente, que observar isso como um observador, com tranquilidade, com serenidade e deixar agir,
no sentido correto, A FONTE, em vocês.

Não se esqueçam de que Ela vem se reunir a vocês, de que Ela vem libertá-los do peso e da densidade.

Então, como Ela mesma disse, acolham, mesmo se vocês não forem capazes de discernir a forma, quando Ela
chegar, em meio a este mundo manifestado.

Acolham, na Vibração e nas palavras, a fim de cobrir a distância que os separa.

Isso ocorre de imediato e no instante.

ANAEL - 09 de julho de 2009 - ANAEL e o Conclave
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Não se preocupem com os fenômenos dolorosos de resistência que se manifestam.

É assim que vocês fazem desaparecer a distância entre vocês e A FONTE.

***

Pergunta: eu sempre reivindiquei momentos de solidão, de isolamento e, aí, cercado por outras
pessoas, eu me sinto eu mesmo e não preciso desses espaços de solidão. Seria possível me

esclarecer sobre isto que eu vivo?

O espaço de Radiação do Coração é sonho e evolução, trata-se, propriamente falando, de uma revolução.

Esta revolução consiste em tomar consciência, através da demonstração d'A FONTE e das diferentes
Radiações Arcangélicas, e de outras, do que estava separado em vocês.

O fato de preferir o isolamento ou de preferir o grupo são somente duas versões e duas faces da mesma
realidade.

Contudo, o jogo de inspirar e expirar, o jogo da dualidade, os fez acreditar e aderir ao fato de que estar sozinho
era melhor do que o fato de estar em grupo, ou o inverso.

A FONTE, ao eliminar a distância entre vocês e Ela, permite-lhes conscientizar-se de que A FONTE não pode
viver no isolamento.

A FONTE está em vocês, Ela participa e procede na sua vida encarnada, da sua alma, e do seu Espírito.

Em um momento da sua evolução vocês se separaram d'Ela e vocês sentiram a solidão, o isolamento.

Então, nesta solidão e neste isolamento, vocês se recolheram ao seu ser interior, outros se dispersaram na
manifestação, a fim de procurar pela A FONTE.

E A FONTE não estava nem dentro nem fora, Ela estava dentro e fora ao mesmo tempo, é isso que vocês
percebem, agora, na Verdade, na Essência, na Radiação e na Alegria.

A raiva, a vibração da raiva, que pode se expressar dentro de vocês, está ligada à incompreensão da alma de
que havia separação, enquanto que vocês mesmos estavam separados.

***

Pergunta: toda vez que eu me aproximo da Luz da Verdade e que eu me sinto alinhado, eu perco
este alinhamento. Como mantê-lo?

A vida, a experiência na encarnação, é, até certo nível, o vai e vem, o inspirar/expirar, a dualidade/unidade.

Assim segue a vida, de experiência em experiência, até vocês compreenderem que não há diferença entre a
unidade e a dualidade, porque vocês são a vida e vocês são A FONTE.

Ao integrar o conceito de distância, em meio à Unificação da sua vida, em meio à Unificação das suas danças,
vocês realizam isso.

Naquele momento, vocês percebem que vocês são o movimento e o eixo do movimento.

Vocês são o movimento e o eixo da imobilidade.

Perceber isso é integrar, em vocês, A FONTE, porque vocês se tornam A FONTE.

Naquele momento, não há mais necessidade de expressar a dualidade porque vocês são o conjunto dos
potenciais e o conjunto das manifestações.

Então, a Alegria se revela em vocês e os faz realizar a noção de Presença, de Verdade, de Unidade, sejam
quais forem os instantes que vocês viverem.

Somente alguns jogos, que ainda existem na sua sociedade, nos seus modelos sociais, nos seus modelos
emocionais e familiares, podem fazê-los acreditar que vocês saíram deste estado, mas, ainda assim, não pode

ser uma questão de sair de um estado.
A partir do momento em que vocês entram na Unidade, vocês não podem sair da Unidade.

A Unidade real é aquela que vai se estabelecer em vocês de modo permanente.

A FONTE, estando em vocês, Ela responde instantaneamente aos seus pedidos, contanto que os seus
pedidos não sejam pedidos de divisão, de separação, contanto que esses pedidos estejam de acordo com a

Promessa e o Juramento realizado, que acontece atualmente na Terra, do seu retorno à Unidade.

Esta é a Verdade.

***



Pergunta: eu sinto muito forte as emoções das outras pessoas. Por quê?

Sentir a emoção do outro é se situar no nível da consciência, no nível da emoção do outro.
Se você se colocar no seu Coração, não haverá mais espaço para a emoção, a sua e a do outro.

Então, consequentemente, através dessa percepção externa a você, é dada a possibilidade de compreender
que, enquanto você perceber esta distância que você chama de emoção do outro, ela não é da coincidência do

coração.

A coincidência do coração não se importa com a emoção manifestada do outro, porque ela não a vê, ela não a
sente, ela não a percebe e nem é afetada.

Sendo, naquele momento, a imagem de si mesmo, refletida no coração e na Unidade, não pode ali haver
distância.

A emoção do outro é a distância em relação à sua emoção.

A sua emoção é aquela que foi contida pela não aceitação e não integração no espaço do coração.

Então, é bom mudar o ponto de vista: o ponto de vista da emoção deve colocar-se na emoção do coração.

A emoção do coração é aquela que permite impulsionar a Alegria e manifestá-la em meio à manifestação d'A
FONTE, em você.

A emoção do outro não tem espaço algum porque a emoção do outro é ilusão, tanto para você quanto para ele.
Ao irradiar A FONTE e ao irradiar a Luz, você transcende a sua emoção e a emoção do outro.

Este é o caminho e o retorno para a Unidade.

***

Pergunta: eu sinto A FONTE como um canto permanente, mas ainda sob a forma de um sussurro.
Como amplificar isso?

Aproximando-se do Ser.
O Ser é som.

O Ser é permanente.

Centrando-se na imanência do seu Ser, você estabelece a permanência d'Ele e não a sua.
Isso só pode se estabelecer no silêncio.

No momento em que houver um questionamento em relação ao murmúrio sentido e discernido, o murmúrio vai
embora.

A FONTE só pode se manifestar no instante e independentemente de qualquer questionamento.

Até as palavras pronunciadas pela A FONTE só o são para despertar em você a ressonância e o espelho.

Assim, quando o espelho se confundir totalmente com a imagem, quando não houver mais uma distância entre
o espelho e a imagem, então, você Vibra em uníssono com A FONTE, porque você se torna A FONTE.

Nesse momento, o som preenche você, e o som também se torna silêncio.

É um silêncio que não é silencioso: o silêncio da Presença, o silêncio da Eternidade.

Isso se realiza, isso está a caminho, isso está chegando para você.
Então, paciência.

***

Pergunta: a meditação no bosque é muito fácil e eu obtenho a Alegria, condição que não chego a
reproduzir no interior. Como encontrar isso em todos os espaços?

A um certo grau de ‘ponto de vista’, isto é verdade, mas no nível d'A FONTE e da Essência, isso é
completamente falso.

De fato, isso assinala que você é dependente das circunstâncias para encontrar a sua Essência.

Ora, a Essência não depende das circunstâncias.

Nisso, há um ponto de vista a ser mudado: a elevação acima das contingências associadas a lugares.
A FONTE está por toda a parte.



A FONTE está até em elementos que você chamaria de negativos.

Você define a distância a partir do momento em que você se encontrar em um ambiente que você qualifica
como hostil.

É na hostilidade que A FONTE deve se revelar, isso contribui para eliminar as resistências.

É importante, hoje, através do contato que A FONTE lhe oferece (da Unificação e do Retorno), compreender
que os obstáculos ligados às contingências de tempo, ligados às contingências de espaço, existem, em última

análise, apenas nos seus próprios campos de experiência.

Esse campo de experiência limitado, que vocês desejaram e experimentaram, ainda está ativo em vocês, e
quanto mais vocês se identificarem com A FONTE, menos vocês serão absorvidos pelas circunstâncias

externas.

Depois, vocês não vão criar mais distância entre o interior e o exterior, quanto mais vocês alcançarem o estado
de Unidade d'A FONTE.

Então, evidentemente, se um exercício ou protocolo os remeter a tal lugar, ou a outro lugar, é porque são
esses espaços que os põem em ressonância e que lhes permitem eliminar a distância.

Entretanto, em última análise, cabe a vocês perceberem que A FONTE está no Todo e por toda a parte, e não
somente nos locais de paz, nos locais onde há ressonância, atração e afinidade, mas também em locais de

dissonância.

Quando vocês tiverem percebido isso, vocês irão entender que, seja qual for o tumulto do mundo, seja qual for
a negatividade do seu ponto de vista sobre o tumulto do mundo, não pode haver distância entre vocês e a

realidade.

***

Pergunta: eu percebo o ambiente, as pessoas, como o cenário de um jogo para me trazer de volta à
Unidade. Isto é uma ilusão ou é realidade?

Não há nada mais real do que a ilusão.
Não há nada mais ilusório do que o real.

A ilusão e o real apenas estão associados a um ponto de vista.
Os dois estão perfeitamente corretos, tudo depende do local do observador e da observação.

O jogo d'A FONTE, a Presença e a Radiação d'A FONTE põem em vocês a Unidade das duas polaridades.

Dessa maneira, penetrar o real d'A FONTE pode fazê-los conceber o ambiente como ilusório.

Este mundo é ilusão, mas este mundo é real.

Ele é real no sentido da densidade e da dificuldade que ele provoca e que ele acarreta no nível da sua alma.

Esta dificuldade é a origem da Luz.

Pelo ‘princípio de resistência, de oposição e de confrontação’, pela resistência, por ser denso, por ser pesado,
por ser mau, o bem e a Luz eclodem.

Deste modo, então, o que é ilusório e o que é real, participam da mesma Verdade.

Evidentemente, a integração em meio à ilusão do que vocês vivem, por uma Verdade maior (que é a da sua
alma e do seu Espírito), ocorre em vocês, a um dado momento, e em meio ao Si realizado na Presença d'A

FONTE.

Não há nem ilusão, nem Verdade porque tudo participa d'A FONTE.

Não há, então, mais distância nem distanciamento possível entre a ilusão e o real porque tudo participa do
mesmo plano, do mesmo projeto e, sobretudo, da mesma Vibração, em diferentes estágios de densidade.

Vocês não podem rejeitar a vida, seja ela qual for, vocês não podem rejeitar a experiência, seja ela qual for,
mas convém a vocês integrá-la em meio à Unidade porque a resolução, o espaço da resolução, está localizado

unicamente nesse nível e em nenhum outro lugar.

***

Pergunta: como estar mais de acordo em ser o que eu sou?

Para isso é preciso mudar de direção, a direção que o leva a algum lugar não significa dirigir-se para você.
Voltar-se para si mesmo, fazer silêncio e escutar, não ouvir o que diz a sua cabeça, mas ouvir o que diz o seu

coração.



Querer ouvir o que diz o coração já é um primeiro passo da vontade para o espaço do coração.
Não há Verdade senão no coração.

A Verdade lhe mostra as direções e as possibilidades.

A Verdade no coração é independente das suas escolhas conscientes, das suas atrações e das suas
repulsões.

O que deve dominar em você não é a atração e a repulsão, o que lhe dá prazer, o que não lhe dá prazer, mas,
sim, o que é ditado pelo coração.

Então, aceitar o que é ditado pelo Coração é fazer calar o ego, é fazer calar a ilusão do si, é aceitar, é aquiescer
à FONTE em você.

Isto não pode ser definido pelo mental porque o mental ainda tenta dar a volta e retornar pelos mesmos pontos
e passar de novo, constantemente, pelas mesmas ilusões e pelos mesmos sofrimentos, de uma maneira

inexorável, até você decidir impor a direção, não mais indo para alguma coisa, mas indo para você.

Ir para você significa ir para A FONTE.

Isso requer silêncio, isso requer ausência de direção e retorno ao Centro.

Não pode ser de outra forma.

***

Pergunta: quando eu me conecto com A FONTE, eu sinto muito Amor, muita Alegria, mas nada mais.

O problema está aí.

Não há nada mais para obter.

Tudo se conclui no Amor e na Alegria.

Deixe o Amor e a Alegria atuarem em você e a sua vida irá mudar.

Isso não pode mudar de outra forma.

***

Pergunta: é meio-dia, está na nossa hora, na hora da efusão...

...que vamos retransmitir.

Eu termino então a minha intervenção, e a intervenção do Conclave, regando-os e pedindo, então, para vocês
se voltarem ao seu espaço interior, a fim de manter a Vibração que, agora, está chegando a vocês.

Eu lhes transmito o agradecimento do Conclave e lhes transmito, agora, a Radiância, na sua totalidade...

... Efusão de energia ...

************
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Questão: o meu sonho do avião que se despedaça é um alerta?

No caso em que há alerta quanto ao seu caminho, quanto ao seu destino da Luz, com relação a eventos
relacionados com a desconstrução, o alerta vai tomar a forma de uma advertência, manifestando-se três vezes.
Assim, se, em três vezes, de maneira formal, lhe for mostrado a mesma coisa, isso irá significará, de maneira

formal, que você deve evitar voar.
Ou é uma projeção do medo: isso apenas irá se manifestar uma vez.

Ou é um alerta real com relação ao evento que consiste em voar: isso irá se manifestar três vezes.
A advertência se manifesta três vezes da mesma maneira.

Isso anuncia, e de maneira preferencial e privilegiada, acontecimentos que você deve evitar.
A Luz, a sua Luz, lhe mostra o que convém fazer, e ela irá mostrá-lo três vezes.

*

Questão: como obter da melhor forma possível as informações sobre o nosso andamento?

É necessário integrar o fato de que, hoje, mais do que nunca, as informações nos são comunicadas
diretamente pela Fonte, pela sua alma, pelas vibrações, pelos sonhos, mas também pelas informações que

chegam sob forma de lampejo.
As coisas, os elementos dados do exterior têm apenas um valor relativo com relação ao que lhes é

comunicado diretamente.
Isso faz parte do aprendizado da sua mestria, de não mais atribuir poder ao exterior de vocês, mesmo com

relação a mim.
Atualmente, e como lhes assinalaram inúmeros Arcanjos, e eu também, parece-me, eu assinalei, vocês

recebem impulsos fortes para mudar algumas coisas.
Algumas mudanças lhes são mesmo impostas, de maneira importante, que se refiram à sua situação afetiva,

profissional, geográfica.
As mudanças impostas se manifestam à sua consciência diretamente, sob forma de impulsos.

Eles não passam pelos seres exteriores.
Isso passa pela sua percepção interior, unicamente.

*

Questão: eu tenho vontade de colocar muitas questões, mas não consigo verbalizá-las. Por que
esse véu?

Amigo e irmão, quando você está em relação com a minha Radiância, ou com a Radiância da Luz, sob uma
forma ou outra, você encontra, naquele momento, a sua Essência.

Em meio à sua Essência, não há mais questões, porque há Verdade, e a Verdade é ausência de questões.
Assim, as questões que são apresentadas à sua mente, no momento em que você sai da sua Essência, terão

as respostas reconectando-o, com você mesmo, em meio à sua Essência.
Nós sempre dissemos, nós, Conclave, e cada um dos Arcanjos acredita nisso, que a Luz é inteligente.

Quando a Luz trabalha em você, ela sabe o que ela deve fazer.
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Ela não tem necessidade de se obstruir do seu mental, dos seus questionamentos e dos seus medos.
O maior desafio que vocês têm, hoje, é deixar trabalhar, em vocês, a Luz.

*

Questão: eu tenho dúvidas sobre a transparência de uma pessoa do meu ambiente.

Não me compete revelar a verdade ou a falsidade de tal relação ou de tal mensagem.
Essa é uma resposta que deve ser encontrada em si.

E, a partir do momento em que uma dúvida se expressar, convém a você se alinhar com a sua Fonte e a sua
Presença, em meio ao seu EU SOU.

Aí, na clareza e na paz do seu mental, no silêncio interior, se expressa a Verdade.
Basta, para isso, colocar a questão à Luz / Inteligência em você e, naquele momento, acolher, sem

questionamento.
Uma vez emitida a pergunta, basta se recolher ao centro do seu Ser, ao centro do seu Coração.

E, aí, a resposta da Luz chega, precisa, nítida, ela não é mais dúvida, ela é Verdade e realidade expressas.
Convém então a você seguir o que lhe é proposto.

Vários propósitos, hoje, vários destinos, vários caminhos são chamados a se separar ou a se reforçar.
É preciso seguir o que diz a Luz, porque ela é Verdade e vai no sentido da Fluidez, no sentido da Unidade e no

sentido da realização dos seus plenos potenciais.
Você não pode ir ao encontro do que lhe diz a Luz.

Assim, colocando-se na sua Luz e na sua Verdade, na sua Essência, o jogo da Sombra e da Luz cessa, há
apenas o que é, não há Sombra e Luz, há caminho a seguir e a integrar.

*

Questão: por que esta impressão de «recomeçar do zero», como se tudo voltasse, de novo, a ser
novo?

Isso é exato, para cada um de vocês.
O conhecimento pertence ao passado.

Hoje, é-lhes solicitado conhecer a Luz, estar na Luz.
A Luz não se importa com os dados históricos, mesmo se eles permitiram levar a esse momento.

Hoje, como seres humanos, vocês são o resultado não mais do seu passado, mas da Luz que os rega, da
reconexão com o seu ser de Eternidade, com o seu ser multidimensional.

Essa é a única verdade.
Esse é o único caminho para realizar o que vocês são.

Nenhum conhecimento, mesmo o mais firmemente estabelecido em suas estruturas, ao qual vocês aderiram,
deve vir entravar o estabelecimento da Luz.

Isso é, em vocês, o que foi chamado, pelo Arcanjo Miguel, de desconstrução.
A desconstrução permite a emergência da Luz.

A Luz é uma Inteligência, ela não é Conhecimento, mesmo se ele conferir a inteligência final.
Vocês devem, portanto, assim, esquecer os conhecimentos que erigiram em dogmas, em verdades

estabelecidas, pela experiência ou pela história.
Eles não têm mais andamento.

Vocês constroem, hoje, uma nova etapa do seu crescimento.
Esta nova etapa de crescimento necessita de deixar morrer o antigo.

O antigo é letra morta.
Vocês não são mais o resultado do seu passado.

Vocês não são ainda o resultado do seu futuro, mas vocês são, entretanto, a Verdade da Luz que vocês
recolhem e acolhem no seu seio, através da Presença, em vocês, da dimensão do ser e do seu veículo

multidimensional que se aproxima de vocês.
A hora é para a revelação, a revelação é Luz, ela não é conhecimento ligado ao passado, o passado é,

portanto, letra morta que vocês devem eliminar.

*

Questão: eu tenho a impressão de estar em um «eterno hoje».

É o mesmo que o conduz ao despertar, que o conduz à transcendência, que o conduz a aceitar o que você é,



na Eternidade, e não no nível histórico.
Isso é revelação da Luz.

Você deve estar cada vez mais no imediatismo da Luz.
A Luz bate à sua porta.

Ela bate, nesse momento, em momentos privilegiados que lhes foram anunciados pelo Arcanjo Miguel dos
quais nós, Conclave, somos em parte responsáveis.

Mas, como havíamos dito, cabe-lhes acolher.
Quanto melhor vocês acolherem, nesses períodos propícios, a Luz e seus diferentes componentes, melhor

vocês irão se tornar o que vocês têm que ser.
Vocês não irão encontrar qualquer referência em seus passados, os seus passados são páginas viradas.

Eles são medos cristalizados.
O futuro é de vocês, na condição de que vocês aceitem o que está atualmente.

*

Questão: as músicas sagradas, no sentido tradicional, ou «que levam ao êxtase», de compositores
contemporâneos, podem ajudar?

A música pertence a uma criação exterior.
Vários seres, pelo passado, e mais recentemente, tentaram transcrever a inspiração das esferas musicais em

meio à sua densidade.
Hoje, é-lhes solicitado para se inclinarem e ouvirem a sua música interior.

É a única importante.
A música sagrada, ou as músicas mais recentes, os levam a mundos, mas esses mundos nada têm a ver com

o mundo que vocês devem recriar e reencontrar no espaço sagrado do seu Coração.
Isso é realizado pela escuta do som interior e, depois, do silêncio interior.

Aí se encontra a capacidade para o despertar, a capacidade para a Luz para se manifestar, ela mesma, e em
nenhum outro lugar.

Vocês entram em tempos importantes em que a escuta da música interior, ou a escuta da sua Luz interior,
participa do mesmo impulso de Criatividade.

Basta-lhes não girar o seu olhar, a sua atenção, para o exterior, para encontrar a totalidade do ser, no seu
veículo interior.

É isso que lhes é proposto hoje.
Então, certamente, a música sacra, antiga ou recente, pôde, em determinados momentos da sua história,

permitir-lhes encontrar certos estados.
Mas esses estados, qualquer que seja a paz que ele lhes propicia, não são o estado interior.

O estado interior é propiciado pela escuta do som interior e do silêncio interior.
É isso que vocês devem buscar hoje.

*

Questão: uma forma de agitação pode ser normal, vivendo todas essas energias?

A agitação está ligada ao afluxo da Luz que encontra resistências na onda da mudança em curso.
Vocês estão em pleno tubo da onda da mudança.

Ela sobe e infla, progressivamente, à medida dos próximos dias e semanas.
Assim, vocês devem conduzir esta agitação, que alguns de vocês percebem, não deixá-la se espalhar na sua

cabeça para nutrir o seu mental, mas conduzi-la no espaço sagrado do Coração.
No espaço sagrado do Coração, produzir-se-á a alquimia e a Inteligência da Luz.

Esta irá guiá-los, de maneira infalível.
Vocês não devem deixar a Luz voltar a subir na cabeça.

Ela deve se estabelecer no seu veículo, assim como o recordou Miguel, nas novas fundações de vida.
Novas fundações de vida inscritas na sua Eternidade, no Templo cardíaco.

É apenas a partir daí que a forma da Luz e a Inteligência da Luz poderão se revelar à sua consciência, na sua
cabeça.

Mas convém, para isso, compreender que as fundações estão situadas no nível do Coração e em nenhum
outro lugar.

*

Questão: eu tenho a impressão de que as práticas que tinha no passado não são mais tão eficazes.



O passado é letra morta, hoje.
Isso é verdadeiro hoje, mas não era verdadeiro ontem, não era verdadeiro há dois anos.

Hoje, vocês estão sob a influência da Onda Galáctica da Luz, vocês estão sob o decreto da Fonte que vem,
hoje, realizar o karma yoga: vocês não têm mais que ser o resultado do seu passado.

Vocês têm apenas que ser o resultado do seu presente.
Hoje, as suas vestes são lavadas na Luz.

Então, o que você quer?
Ser o resultado do seu passado, ou ser novo e totalmente luminoso?

A Luz não está no passado.
A forma de Conhecimento ligada ao passado e às experiências vividas se apaga diante da Glória da Luz.

Vocês devem esquecer e desconstruir, em vocês, a experiência do passado.
Vocês não são mais o resultado do seu passado, se vocês aceitarem a Luz.

Aceitar a Luz consiste em desconstruir tudo o que está em vocês e até mesmo o resultado do seu passado,
por mais luminoso que ele tenha sido.

Assim, portanto, sim, vocês devem se abandonar totalmente à Luz.
Para isso, o peso do passado deve desaparecer, o questionamento do futuro deve desaparecer, também.
É apenas nesta condição dupla que vocês poderão realizar o Estado de Ser total da Luz, no seu presente.

O Estado de Ser total da Luz, no seu presente, é Criação e novidade.
Você não pode se comparar ao passado, você não pode antecipar com relação a um futuro.

Lembre-se, esta é uma palavra soberana: a Luz é Inteligente.
A Luz que vem a vocês não é a Luz resultante das suas experiências passadas.

A Luz que vem a vocês é a totalidade da sua Divindade, que lhes estava vendada, escondida, pelas
experiências passadas.

Hoje, vocês devem acolher com um olhar novo, com um coração puro, com a inocência da criança interior, a
realidade do que vem.

É apenas a esse preço que vocês irão encontrar a saída na Luz e no PAI.

*

Questão: como isso se articula com as mensagens que recebemos no passado e que davam
indicações sobre os caminhos da alma ou sobre coisas a viver?

Não é mais o tempo, nem a época, disso.
Isso pertence ao passado.

Isso era válido em um plano evolutivo que vocês viviam naquela época.
O plano evolutivo está profundamente transformado.

Hoje, ele é acolhimento da Luz, recepção da Luz, e Inteligência da Luz.
Isso é um Casamento, no sentido mais nobre.

A palavra empregada por Miguel, de Casamentos Celestes, corresponde realmente a isso.
Vocês não podem iluminar o seu presente através das Luzes do passado.

Hoje, vocês devem ser como uma criança, nua, e acolher a Luz inteiramente.
Não há mais articulação, há desarticulação e desaprendizado.

Vocês devem levar esse corpo, se tal for o seu desejo, para a Luz.
Levá-lo à Luz significa fazê-lo apagar e transcender, inteiramente, as feridas do passado.

Hoje, os jogos da Sombra e da Luz terminaram.
Vocês não podem concorrer ao estabelecimento da Luz jogando os jogos da Sombra e do passado.
Os jogos da Sombra e da Luz e do passado correspondem a eventos vividos e passados e, portanto,

ultrapassados.
Vocês não devem dar chance ou peso ao que vem do passado, por mais luminoso que seja, porque a Luz do

passado não é a Luz do presente.
Vocês devem desaprender, reencontrar a criança interior, voltar a ser simples e humildes.

Ninguém pode penetrar o reino dos céus se não voltar a ser como uma criança.
Vocês devem abandonar tudo o que eram os seus pesos, os seus apegos, as suas percepções passadas.

Vocês estão, hoje, renovados.

*

Questão: o que é da sexualidade com relação às evoluções em curso?



O que vocês chamam de sexualidade é apenas a forma degradada da relação.
Vocês passam seu tempo buscando o Divino na esfera sexual.

Isso é Verdade.
Hoje, é-lhes proposta uma sexualidade diferente.

Entrar em contato com um Arcanjo é uma forma de sexualidade que vocês vivem, no momento, de forma
atenuada.

O reencontro com a Fonte é o orgasmo mais potente que vocês podem provar, do qual participa tanto o que
vocês chamam de esfera sexual como a esfera cardíaca.

Hoje, a esfera sexual lhes coloca problema, mas, compreendam bem que, a partir do momento em que vocês
acederem, inteiramente, ao seu corpo de Estado de Ser, aos seus corpos multidimensionais, os órgãos

sexuais, não têm mais razão de ser.
Há tanta alegria a reencontrar e a desposar, ainda que por um milionésimo de segundo, com toda alma que

vocês encontram.
Mas a sexualidade irá lhes parecer ferramenta de posse, qualquer que seja o lado Divino que ela tenha criado e

manifestado nesta densidade.
Entretanto, as coisas se transformam, tudo se transforma, no entanto, isso não quer dizer que vocês devam
recusar, sob uma forma ou outra, se o seu apelo à sexualidade estiver presente em vocês, porque ele ainda

participa da Divindade.
Assim, cada caminho é diferente com relação a isso.

Existem caminhos para encontrar a Unidade na sexualidade.
Isso participa ainda da Verdade que vocês vivem, mas, entretanto, não é predominante.

Reencontrar a sua filiação espiritual e desposar a Fonte, desposar as suas diferentes filiações, será uma forma
de orgasmo que vocês ainda não conhecem, mas que será amplamente mais gratificante do que o que vocês

vivem com o que vocês chamam de outro sexo, ou do mesmo de sexo.

*

Questão: isso significa que não haverá mais casal no sentido que se conhece hoje?

O casal, no sentido que vocês conhecem, é oriundo da própria dissociação do seu mundo nesta terceira
dimensão dissociada, nos planos mais sutis, nos planos dimensionais diferentes.

A noção de casal existe, mas não é formalizada pela relação sexual, é formalizada pela União de Coração a
Coração.

Mas a união de Coração a Coração não é diferente da união de Coração a Coração das outras unidades de
consciência.

Portanto, a relação de casal, tal como vocês a definem, será profundamente diferente.

*

Questão: esta união de Coração a Coração poderá se fazer com várias pessoas ao mesmo tempo?

Ela se faz com o Universo, na totalidade, a partir do momento em que não houver mais dissociação, a partir do
momento em que não houver mais ruptura do seu Estado de Ser e em que a sua confiança reconquistar o

veículo de Estado de Ser.
Qualquer que seja o nível dimensional, vocês irão constatar que estão abertos, de Coração a Coração, com

todas as consciências, nos multiversos e nas multidimensões.
É isso que vocês devem integrar.

Não há mais separação, não haverá mais separatismo e, portanto, a noção de casal formal, tal como
conhecem, não terá mais qualquer sentido.

Dito em sua linguagem trivial, vocês poderão fazer o Amor tanto com um Arcanjo como com a Fonte.
Não haverá diferença da relação que vocês estabeleceriam com o que chamam de companheiro.

*

Questão: poderia nos dar uma definição de humildade?

A humildade consiste em acolher a Luz e nada mais.
Acolher a Luz, ser humilde, é deixar expressar em si a criança interior, não levar em conta as construções que

regeram suas vidas até o presente.
O papel social, o papel afetivo, o papel atribuído pela sociedade, os afasta da criança interior e da humildade,

porque os mantêm em uma situação e em um constrangimento.



Ser humilde é acolher o Ser, a Luz que vocês são.
É preciso, de fato, muita humildade, assim como a descreveu Cristo, para acolher a Luz.

*

Questão: o contrário da humildade é o ego?

Sim.
O ego é o que vai se apropriar da Luz, não para restituí-la e para deixá-la viver e crescer, mas, sim, para asfixiá-

la em um determinado sistema.

*

Questão: qual é a ligação entre o mental e o ego?

O mental foi criado nesta dimensão.
O mental é uma criação do ego, procedente da ilusão da separação, procedente da ilusão da necessidade de

compreender, de maneira exterior, e não de viver.

*

Questão: poderia nos dar preconizações sobre a alimentação?

A alimentação germinada corresponde ao melhor, no sentido da elevação espiritual.
Tudo o que cresce na terra, e próximo da terra, os sobrecarrega de peso.

Idealmente, para elevar suas vibrações, seria necessário comer apenas legumes e frutas que crescem a mais
de 50 centímetros do solo.

Tudo o que é fornecido pela terra, e em contato com a terra, não é apropriado para alimentar a Luz do homem.
Hoje, vocês deveriam adotar regras que nutram sobretudo os seus corpos sutis, a fim de permitir a eles

crescerem e se revelarem a vocês.
Nesse sentido, vocês irão observar que a maior parte das culturas que correspondem à sobrecarga de peso do

homem será destruída, a partir deste ano, na superfície do planeta.
O conjunto dos alimentos cultivados sobre este planeta, sendo de natureza oposta à Luz, será destruído, a

partir deste ano, de diferentes modos, a fim de lhes permitir se nutrirem de maneira muito mais etérea do que o
faziam até o presente.

*

Questão: podemos esperar, um dia, nos alimentar do prana?

Absolutamente não nesta dimensão.
Isso é previsível, obviamente, quando a translação dimensional ocorrer.

Entretanto, a quantidade de Luz que vocês ingerem já é muito mais importante do que existia para as raças
humanas encarnadas, há ainda algumas centenas de anos.

Assim, é necessário se ajustar à quantidade e à dose de Luz que vocês recebem.
Ela aumenta de modo rápido e se torna evidente que haverá necessidade, cada vez menos, de comer.

Quaisquer que sejam os alimentos, as fomes que vocês podem sentir são fomes ligadas ao ego, porque esse
corpo os chama a persistir e a permanecer e, portanto, progressivamente e à medida que o chamado da Luz e

a efusão de Luz se fizerem, haverá um equilíbrio que se fará pelo ego, que irá insistir em fazê-los comer e
absorver coisas que não são absolutamente necessárias.

Tentem, simplesmente, não absorver alimentos sólidos durante uma semana e vocês verão efetivamente que
não têm absolutamente mais necessidade.

O corpo físico, inclusive.
Não se trata de uma recomendação, mas de uma experiência.

Se você não fizer a experiência, como você quer saber se isso é exato ou falso?
Entretanto, eu lhes asseguro que os seres humanos que seguem o fenômeno dos Casamentos Celestes, que
começaram a seguir os fenômenos de elevação da Luz e de revelação da Luz, não têm absolutamente mais

necessidade de comer.
Eu falei de alimentos sólidos.

Obviamente, vocês têm necessidade de manter o que eu chamo de seu metabolismo.
Para isso, os líquidos (bebidas quentes e frias) são completamente indicados.

No que se refere ao que vocês chamam de legumes ou frutas, é muito mais tolerável adaptá-los sob forma



líquida, ao invés de sólida, favorecendo, naquele momento, aí também, o seu acesso a mais Luz e a mais
autenticidade.

O esforço digestivo que vocês fornecem corresponde a um desvio da Luz entrando pelo Triângulo Radiante,
ou seja, as energias eletromagnéticas que penetram no corpo humano se fazem por várias vias: há energias

cósmicas, que vocês recebem pela cabeça, há energias magnéticas, que vocês recebem pelos pés.
Existe uma alquimia dessas energias que penetram no nível eletromagnético, pelo que vocês chamam de

chacra do baço.
Essas energias são metabolizadas no nível do Triângulo Radiante de força.

Se vocês absorverem alimentos, as energias da Luz do Triângulo Radiante são utilizadas para metabolizar o
que vocês comem, enquanto que se vocês absorverem alimentos líquidos, vocês não têm mais necessidade

desta energia para metabolizar e, naquele momento, a energia é desviada aos centros superiores e, em
particular, para os centros cardíacos, para lhes permitir realizar a Vibração da Luz.

*

Questão: as condições de 50 cm acima do solo e da forma de suco são cumulativas?

São condições que vão lhes permitir amadurecer, ao máximo, a Luz que vocês recebem.
Não é uma regra absoluta, entretanto, qual é o seu desejo em relação à Luz?

Eu lhes garanto que, seguindo essas preconizações alimentares, vocês não irão sofrer qualquer carência.
Não somente vocês não terão carências, mas vocês irão contribuir para estabelecer, em vocês, a Alegria

definitiva e eterna.
Vocês não serão mais submetidos aos riscos e às flutuações emocionais e mentais.

*

Questão: as flores que brotam a mais de 50 centímetros acima do solo poderiam fazer parte da
nossa alimentação?

Certamente.
Como eu disse, a alimentação será, de qualquer maneira e irremediavelmente, obrigada a mudar.

As condições de cultura, como vocês observam atualmente, desde já dois de seus anos, estão profundamente
reduzidas.

Alguns alimentos não dão mais frutos, por exemplo, o milho.
Existe um tipo de alimento, procedente do reino animal e que os eleva, é o reino das aves, porque elas vivem

no ar.
Os ovos são procedentes das aves.

*

Questão: no entanto, disseram-me que a Sombra era Divina, também, e que ela devia se fundir com
a Luz?

A Sombra não existe.
A Sombra foi criada nesta dimensão, que é uma dimensão, eu o recordo, dissociada.

A Sombra não faz parte da Luz.
Ela é apenas da Luz não manifestada.

Entretanto, adotar esta visão dual o mantém na dualidade.
Você não pode reencontrar a Unidade e a Luz olhando a Sombra.

Essa é uma verdade essencial.
Hoje, é-lhes solicitado, assim como solicitou o Arcanjo Miguel, para não se interessarem pelo combate da

Sombra e da Luz.
Vocês devem fazer crescer a Luz em vocês e vocês não podem fazer crescer a Luz condenando a Sombra, ou

caçando-a, porque, o que vocês olharem, irá se manifestar à sua mente.
Hoje, trata-se de uma revolução.

Conceber que a Sombra existe em você faz de você um ser da Sombra.
Você quer ser um Ser da Luz ou um ser da Sombra?

Não há mais alternativa, não há mais possibilidade de casamento, no seu ser, das duas energias.
Elas pertencem ao antigo mundo.

Vocês querem ir para o novo ou preferem permanecer no antigo?
Do mesmo modo como eu disse, com relação à sua alimentação, que era válida para algumas pessoas há



alguns meses, hoje vocês estão no novo, vocês não estão mais no antigo.
O novo está chegando.

Como vocês querem manter o antigo e, ao mesmo tempo, o novo?
Vocês não podem reivindicar a Luz e participar do jogo da Sombra.

Isso é válido também nas suas atividades sociais, espirituais, fisiológicas, energéticas e de casal.
Não pode ser de outro modo.

Vocês devem entrar diretamente nos mundos da Luz.
Vocês não podem continuar a servir dois mestres.

A questão que se coloca, e que irá se colocar cada vez mais, é saber quem é o mestre?
A qual mestre você serve?

Vocês foram mantidos na Sombra por um princípio evolutivo específico, mas também pelos seres humanos
que encarnaram esta Sombra, além mesmo do razoável.

Então, hoje, do que vocês querem fazer parte?
Qual é o seu programa e o seu plano evolutivo?

Vocês querem involuir ainda ou vocês querem evoluir?
Vocês não podem evoluir, hoje, em função da Luz que se fusiona sobre esse sistema solar, participando do

jogo da Sombra.
A Sombra será destruída, inteiramente.

Ver a Sombra e atribuir importância à Sombra é já dali participar, hoje.
Vocês atraem para si, pelo princípio de ressonância, o que vocês pensam: se vocês pensarem Sombra, a

Sombra irá se manifestar.
Se vocês pensarem na Luz, a Luz vai chegar.

É assim em todos os setores da vida do ser humano, simplesmente, isso levava, anteriormente, e antes deste
ano, certo tempo.

Hoje, isso é imediato.
Pensar na Sombra e discernir a Sombra e ver a Sombra e falar negatividade provoca, em vocês e ao seu redor,

a negatividade.
Assim, a negatividade irá atingi-los na cara, em função do que vocês acreditarem.

Assim disse Jesus, já, naquela época: «que lhe seja feito segundo a sua fé».
Esta frase, hoje, encontra toda a sua ressonância e toda a sua Verdade, mesmo nos instantes que vocês

vivem.
Não há mais prazo, não há mais amortização com relação ao que vocês chamam de karma, porque vocês estão

entrando em estado de resolução do karma e, portanto, os processos se desenrolam no imediatismo do
instante.

Assim, funcionar como antes, tentar encontrar as Sombras em si... obviamente, ela vai existir sempre, mas o
simples fato de ali levar atenção, consciência e interesse basta para manifestar essas zonas de Sombra.

«Busquem o Reino dos Céus e o resto lhes será acrescentado»: é outra frase importante que foi pronunciada
por Cristo.

Eu o lembro também de que, na sua religião, foi dito: «há deus, apenas deus».
De acordo com o que vocês crerem, irá acontecer a vocês o que creem.

Vocês se tornam, assim como disse o Arcanjo Miguel, cocriadores da Luz, mas também criadores da sua
própria vida.

O que vocês querem criar: a Sombra ou a Luz?
Mas vocês não podem criar as duas, isso terminou.

Se uma Sombra se manifestar em você, e corresponder a um princípio de ressonância que está inscrito em
você, isso é, efetivamente e hoje, apenas a ausência de Luz no nível desta zona de Sombra.

Então, cultive a Luz e inunde o seu ser de Luz.
Naquele momento, a Sombra não poderá mais ter tomada e a Sombra será iluminada pela Luz.
Entretanto, levar o seu olhar sobre a Sombra não é a solução, não hoje, isso não existe mais.

A Sombra os manteve nos caminhos de dependência com relação a ela e vocês continuam assim a funcionar
do mesmo modo, habituados que estão a serem submissos ao jogo incessante da Sombra e da Luz.

Mas isso terminou.
Esse é um decreto Divino, decreto da Fonte, que lhes permite aceder, inteiramente, à Luz.

Como vocês querem penetrar o seu veículo de Estado de Ser e de Eternidade, se vocês não cederem à Luz?
Isso é impossível.

*

Questão: como fazer durar as vibrações que sinto por vezes durante as minhas meditações?



O que deve permitir tornar-se permanente é a Luz.
O afluxo da Luz, quando do início da sua meditação, corresponde à chegada da Luz que imerge inteiramente

em você, passando pelos chacras implicados.
É um processo de adaptação à Luz.

A vibração, no momento em que você jamais experimentou a Luz, e nas primeiras fases, desencadeia
efetivamente uma vibração e, progressivamente e à medida que você viver a experiência, isso não tem mais

necessidade de durar, porque você irá se tornar, você mesmo, a translação nesta Luz.
Não há, portanto, que manter, há que aquiescer.

A Luz fazendo irrupção em meio à sua densidade provoca Vibrações, ela pode provocar emoções e medos,
mas, entretanto, isso não é destinado a durar.

É o processo inicial que é importante e, em seguida, ocorre a continuidade, o estabelecimento da Luz.
O estabelecimento da Luz corresponde ao que vocês chamariam de Samadhi da paz, o Samadhi da Alegria,

da Unidade, a realização da Presença na Luz.
Não há necessidade de vibrações, não há necessidade de imagens, porque é a Paz total se realizando na

Unidade, sem manifestação alguma, de qualquer arquétipo.

*

Questão: pode-se mudar de nome?

Vocês são muito além do nome e do prenome que tomaram nesta encarnação.
Vocês têm uma vibração essencial que é a vibração da sua alma, que é o seu nome de alma.

Este lhes será revelado apenas no momento oportuno, mas vocês são bem além das limitações de um nome,
bem além das limitações desta forma que vocês habitam.

Do mesmo modo, chamá-los por um prenome, ou por outro, é apenas uma tradição secular que não terá mais
nada a ver, na nova dimensão, porque vocês serão chamados pela Vibração.

O seu nome e o seu prenome são ilusórios na sua dimensão.
Eles não pertencem à sua Eternidade, mas são as máscaras específicas da sua encarnação.

Mesmo se eles sejam, efetivamente, portadores de uma vibração que vai segui-lo nesta dança e nesta ronda,
não é a sua Eternidade.

Entretanto, o prenome é certamente aquele que é mais portador de significado espiritual, e não o seu nome de
família que, ele, foi legado pela linhagem.

O prenome é sugerido pela própria alma ou por entidades benevolentes, antes da encarnação.
Esses prenomes são, mais frequentemente, impressos de uma lógica com relação à alma, com relação ao

caminho da alma, exceto, obviamente, os casos em que o prenome é ditado pelas contingências hereditárias, o
que acrescenta o peso do carma.

*

Questão: é exato que o triângulo França/Brasil/Canadá teria um papel importante nos próximos
meses?

Cada país, cada ser humano, tem um papel importante.
Querer atribuir a um país um papel mais importante, assim como querer a todo custo encontrar portais

dimensionais em cada país e lhes atribuir um papel importante, é apenas a armadilha do ego.
Cada ser humano é importante, qualquer que seja o seu papel.

O seu papel é importante através da quantidade de Luz que for capaz de integrar e de manifestar.
A importância do papel situa-se apenas nesse nível.

A testemunha, Cristo em meio ao que está chegando ao seu mundo, não é mais importante do que o menor de
vocês, que realiza inteiramente a Luz.

As circunstâncias históricas que vocês têm que viver são a realização das profecias, porque elas são
necessárias para instalar algo de novo.

Mas, entretanto, o menor de vocês, através da Luz que integrar, é bem mais importante do que Cristo.
E isso é a Verdade.

Não creiam que a Luz virá do exterior.
Quaisquer que sejam os personagens que se manifestam atualmente (e que irão se manifestar durante a última

cena), somente é importante, e irá continuar sendo, a capacidade que vocês têm para desenvolver a Luz.
Entretanto, esses personagens existem realmente.

*

Questão: ainda tenho raiva, em particular com relação à humanidade, que me dá uma impressão de



desordem. Como superar isso?

Não existe qualquer desordem.
A raiva está ligada ao olhar exterior.

A partir do momento em que o olhar se voltar, inteiramente, para o interior, não pode haver raiva.
A raiva é apenas a manifestação, ainda, de fragmentos da personalidade dissociada no ego, existente ainda.

A Luz não pode conhecer a raiva.
A Luz é aceitação total, entretanto, vocês ainda têm necessidade de voltar para o exterior algumas das suas
atividades, mas disso, vocês irão se aperceber, em breve, irá se tornar cada vez mais fútil, cada vez mais

ilusório.
Vocês irão viver, do modo que Miguel disse, duas realidades, de maneira simultânea: a realidade do seu corpo

denso que se desagrega e a realidade do seu ser multidimensional que irá se manifestar a vocês.
Vocês poderão transferir a sua consciência, de um ao outro, e, em função disso, vocês irão compreender as

escolhas que vão fazer.

*

Questão: por que, nesse momento em que isso poderia ser mais útil do que nunca, as pessoas não
obtêm informações sobre a origem delas, ou porque elas estão aí?

Por uma razão que é muito simples: a revelação, do exterior, da sua origem, apenas pode prejudicá-lo, porque
ela irá puxá-lo ainda mais para o exterior.
A revelação apenas pode vir do interior.

É uma coisa falar de acontecimentos históricos e proféticos chegando à superfície desse mundo, é outra coisa
falar de você.

Vocês, vocês são seres de Eternidade, vocês devem, antes de tudo e acima de tudo, revelar a Luz que vocês
são e nada mais, porque a Luz é inteligente e contém todas as informações que vocês desejam.

A revelação de um evento, qualquer que seja, que se refira ao seu futuro ou à sua origem, apenas irá fazê-los
se afastar, exceto em caso específico, do que vocês têm que fazer.

E o que vocês têm que fazer é apenas fazer crescer a Luz, juntar-se ao seu veículo multidimensional, revelá-lo
nesta densidade, e iluminar o mundo, e nada mais.

*

Questão: eu me coloco a questão sobre esse jogo que é a vida, porque tudo está escrito, apesar de
tudo?

Eu responderia deste modo: isso corresponde à grande Lei do Universo, que chamamos de livre arbítrio.
O livre arbítrio foi criado pelo homem, e para o homem, nesta densidade dissociada, cortada da Fonte.

Há, nesses mundos cortados da Luz, o livre arbítrio, quer dizer, a escolha entre a Sombra e a Luz, mas, a partir
de um momento preciso na história e no mecanismo da sua alma, ou então na história e no mecanismo do

mundo, onde se revela o determinismo.
É preciso bem compreender que vocês ficam totalmente comprometidos, partindo do ponto de vista limitado

do ego e do famoso livre arbítrio, que os faz crer que vocês são livres, nesse mundo.
Nesse mundo não existe qualquer liberdade.

A única liberdade existente situa-se no nível da Luz e, com relação ao princípio da Luz, esse mundo no qual
vocês vivem está totalmente comprometido.

Somente a ilusão os faz crer que vocês têm o livre arbítrio, e as forças da Sombra atuam particularmente com
isso, fazendo-os crer que nada está escrito, que tudo é deixado à sua disposição e ao seu sagrado santo livre

arbítrio, que nada tem de santo, eu lhes asseguro.
Tudo sempre esteve escrito.

Somente o olhar dissociado os faz crer que vocês tinham, dentro do que está escrito, o livre arbítrio e, portanto,
a capacidade para modificar os acontecimentos.

Senão, como isso teria sido anunciado por João, há 2.000 anos, por diversas profecias que se realizam hoje,
sob os seus olhos?

*

Questão: como verificar a qualidade de um ensinamento?

A qualidade de qualquer ensinamento é apenas em função da qualidade que você pode ali perceber.
A partir do momento em que um ensinamento não se sustentar mais em você, então, deixe-o.



Não se coloque a questão de saber se foi correto ou falso porque, em um determinado momento, ele foi, de
qualquer modo, certo para você, porque você a ele aderiu.

Não há verdade eterna, outra que a Luz.
O importante sendo o que você serve.

O que você serve é em função do que você crê, no instante em que você viver isso.
Assim, existem, em meio às religiões corrompidas e mais próximo daquele que eu denominei o último papa, o

Anticristo, seres de pura Luz.
Eles não veem o que deve ser visto, entretanto, isso não macula a Luz deles.

Do mesmo modo, um ser humano que é sincero consigo mesmo, que está centrado e alinhado com a sua
Essência, e que busca a Verdade, pode, por vezes, buscá-la nas profundezas de ensinamentos corrompidos.

Ali ele irá encontrar, de qualquer modo, a Luz, porque a Sombra apenas pode falar a linguagem da Luz para
enganar o mundo.

Vocês acreditam que a Sombra vai se manifestar sob forma de Sombra tenebrosa?
Vocês acreditam que os ensinamentos de algumas sociedades secretas, que pertenciam às forças da

Sombra, iriam lhes revelar os planos da Sombra?
Não, obviamente.

Eles iriam lhes dar de beber e de comer da Luz e é muito bem assim.
O que vocês devem compreender é que hoje todo sistema de poder não tem mais qualquer razão de ser.

Os sistemas de poder existentes, no passado, através da religião ou de Ordens iniciáticas e secretas tinham
apenas um objetivo, era o de evitar que a Luz se propagasse.

Todos esses movimentos (exceto, talvez, no Ocidente, o que foi chamado de Cátaros), não tiveram por
vocação disseminar a Luz, mas, bem ao contrário, ocultá-la.

Eles quiseram ser os intermediários entre vocês e a Luz, mas não pode haver intermediário entre vocês e a
Luz.

Mesmo eu, que falo por esse canal, eu não sou mais a Luz a partir do momento em que me expresso.
Essa é uma verdade a compreender.

A Luz está em vocês, ela não está no exterior.
Assim, o que corresponde, hoje, às suas verdades, não será mais, amanhã, a Verdade.

Isso é em função das suas crenças e das suas adesões, até o dia em que vocês descobrirem que vocês têm
tudo em vocês e que vocês não têm necessidade de ninguém.

Nós estamos aí, assim como dissemos por intermédio da boca do Arcanjo Miguel, nós estamos aí para
incentivar, mas vocês sozinhos podem dar o passo.

*

Questão: se o destino dos Mundos estiver escrito, é o mesmo para as almas humanas?

Tudo está escrito.
Você vem da Luz e você retorna para a Luz.

Tudo depende do ponto de vista.
Em um ponto de vista limitado, obviamente, tudo está para ser escrito, mas do ponto de vista mais absoluto da

Luz, tudo está escrito porque a história é escrita antecipadamente e o cenário é conhecido.
A palavra fim é simplesmente algo que há a percorrer para ali chegar.

Entretanto, a palavra fim está escrita, obviamente.
O fato de saber que a palavra fim está escrita deveria encorajá-los.

Vocês deveriam exultar de Alegria, porque a palavra fim corresponde ao retorno à Luz.
Vocês chegaram na idade que vocês têm, nas circunstâncias que vocês têm, porque isso estava escrito.

Alguns chegam nesta idade tendo a impressão de serem muito jovens e outros têm a impressão de esperar
desde muito tempo por esse momento.

Isso é certo.
Não há qualquer desequilíbrio através do que está vindo, porque o Pai é justo, a Luz é justa.

*

Questão: qual será a etapa evolutiva para Anael, no quadro desta translação?

Nosso papel é o de continuar a Relação.
A relação é a comunicação entre o seu plano e os outros planos, esse é o porquê de eu guardar aquele que eu

guardo, e outras pessoas, sobre este planeta.
É importante, hoje, estabelecer uma Ponte de Luz entre a Luz que vocês se tornam e a Luz que existe.



O meu papel é este.
Eu venho para explicar, eu venho para aplicar o que foi decidido, não para aplicar através de movimentos

celestes (isso é reservado ao Arcanjo Uriel), mas, entretanto, eu venho para fazer a ligação e o elo entre os
Arcanjos, os outros, e vocês.

*

Questão: quando a translação for realizada, o que você se irá tornar?

Nós estaremos aí, eternamente, com vocês, porque não haverá mais separação.
Nós não iremos viver na sua dimensão, mas, entretanto, vocês terão acesso a nós, como nós teremos acesso

a vocês, de maneira individual, sem passar por ninguém.
Agora, uma efusão da minha Luz rosa vai lhes permitir compreender, certamente, ainda outras coisas e

aproximá-los desta dimensão Arcangélica.
Assim, eu lhes peço para acolherem.

Para isso, vocês vão colocar as suas mãos, em forma de cálice, de cada lado do seu coração.

Emissão.

... Efusão de energia ...

Recepção. Vibração.

... Efusão de energia ...

Relação.

... Efusão de energia ...

Luz.

... Efusão de energia ...

Radiação.

... Efusão de energia ...

Emanação.

... Efusão de energia ...

Saudações.

... Efusão de energia ...

Na Luz e para a Luz.

... Efusão de energia ...

Agradecimentos.

... Efusão de energia ...

************ 
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**SAINDO DA ILUSÃO 55**

“Muitas vezes foi dito que a Luz é Inteligência Suprema, sim, isso é verdadeiro porque a Luz que não é refletida, a
Luz autêntica, a Luz que não é falsificada põe em ordem, desconstrói o que deve sê-lo e organiza de novo, de

maneira ordenada, e de maneira conectada, a filiação à sua Essência e à sua Fonte.”

ÁUDIOS mp3 ORIGINAIS (Parte 1 e Parte 2):
http://autresdimensions.info/audio/Anael-2009-07-27-p1.mp3
http://autresdimensions.info/audio/Anael-2009-07-27-p2.mp3

 Eu sou ANAEL, Arcanjo, o Emissor da Radiação do planeta Vênus.
Bem amados Filhos da Luz, Filhos da Unidade, Sementes de estrelas, Criadores de Luz, recebam as minhas

Bênçãos, recebam a minha Radiância em meio às suas estruturas.
Os mundos da Luz são os mundos do agenciamento, os mundos da Vibração e os mundos da cor.

A cor é forma, a cor é Vibração.
A Vibração é Luz, mas todas as Luzes não são Vibrações.

Assim, pouco a pouco, revelam-se em vocês as codificações Vibratórias da Luz não alterada.
Nós, Arcanjos, tendo presidido a criação desta Dimensão, em tempos imemoriais (tendo de confiar esta esfera
de vida a seres evoluídos que assumiram o encargo da criação da vida nas oitavas inferiores da manifestação),

nós retornamos hoje a vocês a fim de esclarecer-lhes e revelar-lhes, em meio mesmo às suas estruturas, a
potência e a Radiação da Vibração de Luz.

Ativa-se em vocês, e para toda a humanidade, uma série de manifestações e de potenciais novos, estando
diretamente conectados com a sua reconexão em meio à Essência, em meio à Verdade, e me meio à Fonte.
A FONTE Unitária, Pai / Mãe, é aquela que permite, literalmente, a vida de vocês e, no entanto, no caminho da

experiência desta vida, vocês se romperam voluntariamente a fim de permitir, em vocês, secretamente, na
alcova do seu peito, fazer frutificar a Luz.

A Vibração revela, hoje, na superfície do seu mundo, pelos fenômenos chamados, pelo Arcanjo MIGUEL, de
“desconstrução”, uma modificação do agenciamento e de formas de vida.

Essas modificações do agenciamento e de formas de vida consistem em moldar e em polir o que deve sê-lo, a
fim de que a Luz se revele, em sua majestade e potência, mesmo em meio a esta densidade.

Dessa maneira, uma nova vida vai aparecer, e já apareceu, no Interior, mas deve agora manifestar-se no
exterior.

Para isso, uma série de Vibrações novas, cinco novas Vibrações ligadas à autenticidade da Luz (não mais
espelhada, mas diretamente) vão lhes permitir se sustentar e alçar voo, pois se trata realmente de um voo, não
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abandonando esta Terra, mas transmutando-a, possibilitando, a ela também, revelar o seu potencial de Luz.
Nisso, MIGUEL os chamou de Criadores, de Transmissores, de Portadores da Luz.

Da fase de criaturas, vocês se tornam Criadores.
Isso é importante.

Há mudança de ponto de vista, mudança da consciência em meio a uma nova Verdade, muito maior do que
aquela na qual vocês vivem.

***

Eu sou o Arcanjo da relação, aquele que permite, em meio mesmo ao seu plano e em todos os planos,
estabelecer ressonâncias.

Essas ressonâncias que não serão mais ligações, mas colocadas no Amor.
O que vocês construíram nesta Dimensão, através dos vínculos (seja no nível das famílias, seja no nível das

religiões, seja no nível das crenças), contribuiu para que Luz fosse encoberta, desviada.
Hoje, vocês devem passar da ligação à ressonância, vocês devem passar da condição de prisioneiros à

condição de seres livres.
A questão é: vocês querem ser livres?

Então, se a resposta for “sim”, vocês devem estar prontos para sacrificar, no sentido mais nobre, o que fez o
seu passado, o que fez a sua vida, até agora.

Vocês devem voltar-se inteiramente para a Luz, mas não unicamente se voltar, mas avançar e ir para Ela.
Ir para Ela não pode ocorrer se, em vocês, existirem densidades pertencentes a esta Dimensão que são

ligações e freios ao voo de vocês.
Vocês devem optar pela Vibração escolhida por vocês, ali onde vocês devem ir.

Compreendam bem, queridos seres de Luz, que, durante todo esse tempo, vocês estiveram livres em meio
mesmo à sua prisão, mas, hoje, a própria prisão não existe mais.

Assim, o pássaro que viveu na gaiola não pode conceber que a gaiola não existe e, no entanto, é o que está
prestes a ser revelado aos seus olhos espantados e que irá se revelar, cada vez mais, não aos seus olhos,

mas em meio mesmo às Vibrações da Essência e da Fonte, despertando e se revelando em vocês.
Conforme a FONTE lhes disse, vocês despertam para a sua verdadeira identidade que não é aquela que vocês

acreditam ser.
A identidade limitada que vocês percorreram deve desaparecer a fim de dar o lugar à ilimitada, a fim de dar o

lugar à Verdade.
As verdades nas quais vocês acreditaram pelo passado, as verdades às quais vocês aderiram referentes à sua
história, referentes às certezas, aos contextos da vida de vocês, vão estilhaçar-se, não para a destruição, mas

para a liberação.
Nada disso deve assustá-los.

Assim como MIGUEL repetiu longamente a vocês, a partir do momento em que vocês estabelecem uma
relação privada de contatos com as outras Dimensões, vocês se revelam a vocês mesmos e vocês permitem
ao outro liberar-se e livrar-se das ligações nas quais vocês o mantiveram, a fim de trabalharem, juntos, para e

pela Luz.
O espelho, a falsificação da Luz, fica doravante exposto.

Pouco a pouco, vocês irão penetrar em meio ao seu veículo de Eternidade, denominado corpo de Estado de
Ser.

Este corpo de Estado de Ser é um veículo da mais pura Luz, sem Sombra, sem mácula.
Este veículo de Estado de Ser apresenta diferentes aspectos, diferentes dimensões.

O veículo de Estado de Ser é aquele que irá entrar em conjunção no período anterior à translação dimensional.

***

Nesse momento, vocês vivem o aprendizado.
Aonde vocês querem ir?

Para a densidade mais pesada ou para a densidade mais leve?
Então, como vocês querem ir para a leveza se vocês mantiverem, em vocês, o peso, os apegos e os

relacionamentos que são Sombras do seu passado e que os impedem de encontrar a Eternidade do Estado
de Ser, em meio mesmo ao Eterno Presente?

Do que vocês podem ter medo?
O Estado de Ser, esse corpo de Eternidade que lhes é prometido, espera por vocês há muito tempo.

Vocês o deixaram, como um hábito.
Ele esperava por vocês.



Hoje, é isso que vocês encontram novamente.
Evidentemente, esta reconexão pode firmar, em vocês, uma série de processos denominados resistências.

A resistência é atrito, a resistência é o que provoca uma reação, a resistência é o que existe na sua consciência
nova e na sua consciência antiga.

Vocês não podem continuar com a consciência antiga e com a consciência nova.
Foi proposta a vocês, pela própria consciência, a capacidade para explorar, para viver, para escolher.

A consciência nova nada tem a ver com os seus hábitos passados.
A consciência nova é pura Vibração, Vibração da Luz autêntica e não desviada pelo corpo da personalidade.

Essas cinco novas frequência se revelam a vocês.
Elas entram em ressonância, em meio mesmo às suas estruturas.

Vocês viveram uma abordagem durante as Núpcias Celestes.
Pouco a pouco, gradualmente e à medida que a gestação e a Graça fizerem a junção, em vocês, das

Vibrações das novas chaves Metatrônicas, vocês poderão entrar em ressonância harmônica com esse corpo
de Estado de Ser.

Alguns de vocês já vivem isso por intermédio da relação.
Sendo o Arcanjo da relação, eu sou aquele que, pela Vibração Rosa ligada ao Cordão Celeste, constrói em
vocês a Eternidade, constrói em vocês a ponte denominada Antakarana entre a sua personalidade, no seu

corpo, e o seu Estado de Ser, no seu corpo.
É isso que vocês vivem hoje, que vocês tecem e constroem.

Vocês tecem e constroem esta Promessa da Eternidade.
Isso é agora.

Observem, em vocês, as resistências, mas não há o que fazer dessas resistências.
Os acontecimentos que ocorrem na vida de vocês, sejam eles quais forem, algumas vezes com força e

violência, não são manifestações da Sombra, mas, sim, manifestações da Luz.

***

A Luz nada tem a ver com o passado, a Luz nada tem a ver com a Sombra, a Luz nada tem a ver com as suas
crenças, a Luz nada tem a ver com as suas certezas, pois ela própria é certeza, e esta certeza, esta evidência,

existindo em meio à Eternidade e o Estado de Ser, não pode, de forma alguma, opor-se à personalidade.
O que se opõe é do domínio da personalidade.

O que é acrescentado e o que é colocado na Luz são do domínio do Estado de Ser.
Dois domínios, duas Vibrações, duas Dimensões totalmente opostas: uma é Essência e Fonte, a outra é

Nascimento e Sombra.
As duas, no entanto, participam da mesma finalidade.

A Eternidade (Estar no Ser) é o caminho oferecido a vocês.
Vocês não podem Estar no Ser e ter.

O que é ter?
Ter é o que se deixa ver.

No Estado de Ser, nada há para ver, nada há para julgar, há o Ser, há a Presença.
A Presença é significante, a Presença é Eterna.

Em meio à personalidade há o efêmero e a Ilusão.
Tudo em que vocês creem deve ser espanado, colocado na Luz, a fim de que a Sombra não possa existir em

meio mesmo à sua estrutura.
Vocês estão a caminho, através desta conexão, através deste Antakarana, da colocação em conjunção do

Estado de Ser com a personalidade.
Isso está sendo construído.

A sua consciência viaja, mesmo se vocês não tiverem consciência disso, entre o Estado de Ser e a
personalidade, e a viagem de um ao outro, que não é ainda conjunção, reflete-se em vocês pelas dúvidas,
pelas interrogações, mas as dúvidas e as interrogações não vêm do Estado de Ser, mas da personalidade.

O mental, os pensamentos, vão perturbar o que está vindo, mas isso não tem importância, isso é jogo e vocês
não são o jogo, vocês são os atores, o que não é a mesma coisa.
Vocês são os Criadores da sua criatura, isso é perfeitamente real.

Ao abandonar o seu corpo de Estado de Ser, vocês condensaram e cristalizaram a personalidade.
A matriz que vocês criaram tornou-se possível pelos Criadores situados em Dimensões muito mais etéreas do

que a de vocês, além mesmo do veículo de Estado de Ser, nos veículos da Unidade.
Os veículos da Unidade fazem parte de Dimensões muito mais elevadas do que o veículo de Estado de Ser.
Os veículos da Unidade são veículos que assentam no nível das Rodas nas Rodas e no nível dos Triângulos.



 Isso os remete inexoravelmente a dois sistemas solares extremamente precisos, Órion e Sírius, Fonte das
Fontes, Fonte na qual se espelha a Fonte, não deformada pelo espelho.

O espelho do seu mundo é reversão, reversão da Luz, e vocês mesmos devem viver a reversão.
Isso está em andamento.

A Luz se revela, pela sua linhagem ela vai iluminar e dissolver os vínculos, para substituí-los pela relação.

***

Eu sou o Arcanjo da relação, eu sou aquele que instala a conexão.
A conexão é Vibração, a conexão é Amor.

O vínculo é posse, o vínculo é aniquilação da sua Liberdade.
A conexão é Liberdade e libertária.

Vocês têm a possibilidade de alcançar a Vibração.
Vocês são Vibração.

Gradualmente e à medida que vocês penetrarem no mundo da Vibração, vocês percebem, na sua Eternidade,
outra coisa que no que vocês acreditavam anteriormente.

A liberação é Liberdade.
O apego a esta Dimensão, que vocês precisam entretanto transmutar, é aberração e, no entanto, a aberração

tornou-se possível, manifestada e conscientizada, a fim de espiritualizar.
Nada é inútil, nada é em vão.

Contudo, a consciência deve ser polarizada.
A polarização é atração, atração para a densidade ou atração para a leveza, segundo a escolha de vocês,

segundo a Vibração de vocês.
É isso que vocês vivem agora e neste período.

A Luz está se revelando.
A colocação em ressonância do Supramental com o mental tornou-se possível pela relação e pela Vibração.

É isso que vocês constroem agora.
Eis as poucas palavras essenciais que a Vibração devia trazer a fim de ressoar, em vocês, a relação, e entrar

em relação com a ressonância.
Eu voltarei, de maneira não vibratória, depois do almoço de vocês, a fim de responder às suas perguntas.

Lembrem-se de que a Luz é resposta.
Muitas vezes foi dito que a Luz é Inteligência Suprema, sim, isso é verdadeiro porque a Luz que não é refletida,
a Luz autêntica, a Luz que não é falsificada põe em ordem, desconstrói o que deve sê-lo e organiza de novo,

de maneira ordenada, e de maneira conectada, a filiação à sua Essência e à sua Fonte.
O sentido da revelação, o sentido do desvendamento é aqui e não em outros lugares.

***

Bem amadas criaturas e Criadores de Luz, eu os remeto, agora, aos seus espaços interiores.
Jamais se esqueçam de que a Luz está conectada.

Viver a Luz, no seu peito, para não exteriorizá-la, para não manifestá-la, pertence à armadilha da personalidade.
Uma vez encontrado o Estado de Ser, este Estado de Ser deve ser manifestado no mundo.

Nesse sentido, vocês são os Portadores e os Transmissores da Luz.
O paradoxo, que não é um, é que “Quanto mais vocês encontrarem a Luz, quanto mais vocês se conectarem

com a Luz, mais vocês são necessariamente, e por função, obrigados a irradiar e a emitir esta Luz.
Se a Luz se esconder e não sair do seu ser interior, isso é devido à personalidade que dela se apropria e que,

novamente, inverte a Luz e entra na falsificação.
A personalidade é o agente da falsificação.

O Estado de Ser é o agente da Radiação e da revelação.
Entendam isso porque isso é fundamental.”

Bem amadas criaturas e Criadores, eu lhes transmito a minha Radiação e eu lhes digo até dentre de alguns
instantes, para dar prosseguimento.

Eu os abençoo na Eternidade, eu os abençoo na relação, eu os abençoo em Vibrações.
O Conclave dirige a vocês todo o seu Amor.

************
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**SAINDO DA ILUSÃO 54**

“Muitos seres humanos, no decorrer dos últimos vinte anos, não perceberam que havia uma diferença
essencial entre a Luz astral e a Luz do Supramental. A Luz astral é bonita de se ver, ela pode provocar

emoções (e ela é feita para isso), a emoção, por sua vez, gera uma Vibração. Mas a gama de Vibrações
oriunda do astral absolutamente nada tem a ver com a gama de Vibrações oriunda do Supramental, ou

seja, situada além da 4ª Dimensão que vocês chamam de 5ª Dimensão. Entretanto, a totalidade dos seres
humanos não teve acesso, até agora, a essas Dimensões unificadas, e muitos seres humanos tomaram o

reflexo como sendo a Verdade.”

Pergunta: poderia desenvolver sobre o planeta Vênus?

O planeta Vênus é um tema vasto, haveria muito a dizer sobre a história deste planeta.
É preciso então especificar a esfera da intervenção que vocês gostariam que eu falasse.

***

Pergunta: qual é a sua relação com este planeta?

A relação que eu tenho com Vênus é a mesma daquela que RAM, o Mestre RAM, tem com Vênus.
Vênus está ligado ao Amor, no sentido incondicional, à Vibração do Coração e à Vibração do Ar.

Assim, então, o Ar é a relação.
Como vocês sabem, mesmo em meio à sua Dimensão a Vibração se propaga, antes de tudo, pela presença

do Ar.
O Ar suporta e conduz a Vibração.

Dessa maneira, então, o planeta Vênus, em meio ao seu mundo, com as sete Vibrações planetárias às quais
vocês são submetidos, permite construir em vocês uma série de elementos pondo em prática, de maneira

organizada estruturalmente e organizada segundo as leis, os seus constituintes elementares, tais como vocês
os conhecem.

O planeta Vênus, associado ao Ar, os põe em relação com o Coração e lhes permite experimentar a relação
através da Vibração, e não através da ferramenta mental ou intelectual.

Agora, seria cansativo entrar na própria história de Vênus.
Vênus nem sempre foi um planeta, Vênus teve um movimento particularmente caótico em meio à sua história,

em meio à humanidade.
Vênus é aquele que foi chamado de “estrela da manhã”, mas também de “estrela da noite”.

A estrela da manhã é aquela que corresponde à Luz.
O Portador da Luz, tal como foi inicialmente denominado, Lúcifer, vindo também de Vênus.
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Eu não quero dizer assim que ele é um habitante de Vênus, mas que a sua filiação e a sua radiação estão
diretamente ligadas a Vênus.

Vênus, antes de ser o planeta que vocês conhecem (e que é o único planeta do seu Sistema Solar, eu os
lembro disso, que gira ao contrário dos outros planetas, no nível do seu Céu) nem sempre esteve nesta

atribuição Vibratória e de relação.
Vênus tem uma história extremamente complexa.

Ela está associada, evidentemente, a algumas Vibrações específicas que estão profundamente inscritas, em
meio aos seus arquétipos, e em meio aos seus arquétipos mais arcaicos existentes nesta humanidade.

***

Pergunta: há sinais indicando que encontramos o nosso veículo multidimensional?

Os primeiros sinais ocorrem sob a forma de sonhos.
Há fenômenos de estranheza, vivenciados durante certos sonhos significantes, que os conectam com o seu

veículo de Estado de Ser.
Entretanto, não existem sinais característicos exceto aqueles da própria consciência capaz de se transferir em

meio a este corpo de Estado de Ser.
Há, dito de outra forma, uma série de marcadores que se manifestam no nível dos sonhos e no nível de

algumas reminiscências de sonhos, mas, no entanto, no nível do corpo físico, existem primícias Vibratórias que
foram perfeitamente descritas pelo Arcanjo MIGUEL.

Contudo, conhecer a existência desse corpo de Estado de Ser não é a mesma coisa que vivê-lo.
Há, efetivamente, o que vocês chamam de sinais, mas os sinais não são a Verdade do que é vivenciado, eles

são o anúncio e a prefiguração.

***

Pergunta: ao que corresponde a profusão de sonhos que eu vivo?

Os sonhos, de uma maneira ou de outra, são, de qualquer modo, um acesso a outras Verdades.
Essas outras Verdades são várias.

Existem tanto Verdades como Dimensões.
O seu Espírito e a sua consciência abrem-se a outras Dimensões, então é normal que vocês estejam

presentes em uma série de elementos durante a sua vida noturna.
Isso participa de um mecanismo específico que é a saída do sonho que vocês vivem.

O sonho que vocês vivem corresponde à personalidade que vocês habitam.
A Verdade está além desta personalidade.

Enquanto vocês estiverem identificados com esta personalidade, com esta dimensão física, com este corpo
físico, com as suas aspirações, vocês não estão, e vocês não podem estar, no Estado de Ser.

Assim, as civilizações tradicionais, tais como vocês as nomeiam neste mundo, definiram perfeitamente este
momento do sonho.

Vocês vivem o sonho, a Verdade está em outros lugares do que no sonho no qual vocês projetaram a sua
consciência.

Vocês tanto aderiram, tanto cristalizaram os seus pensamentos, as suas ideias e as suas aspirações, em meio
a esta densidade particular denominada 3ª Dimensão Dissociada (3DD), que vocês chegaram a crer e a aderir
ao fato de que essa era a única realidade, enquanto que a sua consciência sabia pertinentemente que o que

vocês vivem é realmente, no sentido arquetípico, um sonho, ou seja, uma Ilusão, como lhes passaram os
ensinamentos, tanto orientais como xamânicos.

O sonho, neste período específico, é, antes de tudo, significação e significado, ou seja, o sonho vai remetê-los
a vocês mesmos, em suas diferentes e diversas facetas.

Há, através do sonho, por vezes fenômeno de incorporação, por vezes fenômeno de eliminação.
O sonho também pode refletir as suas preocupações do sonho que vocês vivem quando vocês estão no

despertar e na vigília.
Entretanto, o sonho é diferente.

Muitos seres humanos sonham coisas profundamente diferentes.
Atualmente, esses sonhos correspondem a uma colocação em ressonância, de um lado, a sua personalidade

e, do outro lado, o corpo de estado de Ser que induz então uma série, efetivamente, de eliminações, de
transformações e de colocações em ressonância específicas que jamais existiram anteriormente.

***

Pergunta: você disse que Vênus tinha um movimento inverso de rotação, mas, aos nossos olhos,



esse não é o caso. Você fala de um movimento interiorizado?

Não, eu falo de um movimento exteriorizado, aquele que vocês podem ver mesmo em meio à sua Ilusão, ou
seja, à sua verdade.

O planeta Vênus é retrógrado na maior parte do tempo, o que significa dizer que ele não gira no mesmo sentido
que os outros planetas.

A retrogradação aparente, a retrogradação real observável, não do ponto de vista da Terra, mas do ponto de
vista de um observador situando-se fora do Sistema Solar, mostra que este planeta gira no sentido inverso dos

outros planetas.
Entretanto, pelas rotações alternadas e pelas forças de Coriolis que se apresentam, é possível que este
planeta se manifeste, aos seus olhos de terráqueos, como anterógrado (que se move ou se estende para

frente), mas isso não corresponde à maior parte do seu circuito.

***

Pergunta: em Vênus há habitantes de forma humanoide?

Se vocês tomarem as linhagens que eu qualificaria de evolutivas (pois existem linhagens não evolutivas,
evidentemente), as entidades presentes no interior do planeta Vênus pertencem a diferentes mundos.

Algumas vêm essencialmente de povos que vocês chamariam de mamíferos anfíbios (mas que são, de fato,
seres muito mais evoluídos do que a raça ou as raças humanoides) que chamamos de Delfinoides.

Entretanto, há também, e do mesmo modo que sobre a Terra no nível dos seus mundos interiores, povos
pertencentes a raças evoluídas Humanoides denominados Arcturianos.

Outros povos também estão presentes a título de observadores.
Vênus é um retransmissor para as forças da Luz que vêm de Dimensões extremamente elevadas.

É preciso compreender que o que vocês chamam de Humanoides, em meio à sua densidade, corresponde a
uma linhagem evolutiva específica.

O importante é compreender que tudo o que tem um antropomorfismo sempre se manifesta pela presença de
uma cabeça, de um tronco, de dois membros superiores e de dois membros inferiores e, isso, até o limite do

antropomorfismo.
Além deste antropomorfismo, vocês passam nas civilizações que eu qualificaria de geométricas,

correspondendo tanto às esferas planetárias como à civilização dos Triângulos e às Rodas (as Rodas sendo o
que vocês chamam de Querubim ou Hayoth Ha Kodesh), localizados nos dois lados do trono da Luz.

Além dessas formas mais geométricas, há o que eu chamaria de Raios.
Um desses Raios corresponde ao Arcanjo METATRON.

***

Pergunta: a ponte que você mencionou esta manhã entre a personalidade e o Estado de Ser, como
etapa intermediária, poderia corresponder ao que chamamos de nova Arca da Aliança?

Há dois processos consecutivos no tempo antes da colocação em ressonância total, ou seja, antes que haja
fusão do Estado de Ser com a personalidade.

Vocês têm, efetivamente, necessidade de construir uma ponte de Luz.
Esta ponte de Luz, nomeada Antakarana na tradição hindu, corresponde a um Cordão Celeste.

Este Cordão Celeste une a personalidade e o corpo da personalidade ao corpo de Eternidade ou corpo de
Estado de Ser.

Este Cordão é específico, ele foi chamado de Antakarana, mas este Cordão é de natureza dual, pois ele
compreende dois estágios: há um estágio no estágio inferior que é a reunificação e a colocação em relação ou

em vibração das suas estruturas densas físicas e sutis com a estrutura da alma (1º Cordão – 1º estágio,
estágio inferior).

Além deste 1º Cordão Celeste, estabelece-se um 2º Cordão ou um 2º estágio do Cordão que, ele, vai unir a
vibração da alma pela colocação em relação com a Vibração do Espírito, pela colocação em relação em outra

oitava de relação.
Dessa maneira, há então dois estágios que conectam, de um lado e na sua parte inferior, o corpo com a alma

e, em um 2º estágio ou parte superior, a alma com o Espírito.
Entretanto, o Espírito também deve estabelecer uma ressonância de relação com o corpo e, portanto, deve

existir um 3º estágio que engloba os dois outros estágios.
Há então, neste nível, três Cordões Celestes específicos que foram chamados, tradicionalmente,

de Antakarana.
A construção do Antakarana ocorre por um entrelaçar de Luz extremamente preciso, extremamente pontual e

extremamente rigoroso.
A construção deste tríplice Cordão é uma Arca da Aliança, de algum modo, evidentemente.



Apenas quando estes três Cordões estiverem perfeitamente constituídos, completamente colocados em
relação e em Vibração, é que o corpo de Estado de Ser pode entrar em consciência e em manifestação.

Então, obviamente, há construção de uma Aliança real já que, por enquanto, vocês estão unicamente
conectando.

A conexão dará lugar, quando chegar a hora, à Aliança, a Aliança sendo apenas o retorno e o lembrete, assim
como MARIA irá anunciá-lo a vocês, da sua conexão e da sua Essência Divina.

Isso irá se refletir por uma adequação, durante a Translação Dimensional, entre o veículo da personalidade e o
veículo do Estado de Ser.

***

Pergunta: isso tem ligação com o que os budistas chamam de Cordão de Prata?

Não, absolutamente não.
O Cordão de Prata está associado ao plexo solar: ele conecta o corpo físico ao que vocês chamam de corpo

astral.
Este Cordão de Prata é aquele que se rompe no momento da morte, mas, mesmo em meio à morte, vocês

jamais deixam a Dimensão na qual vocês estão prisioneiros, ou seja, a 3ª Dimensão.
Esta 3ª Dimensão é uma Dimensão onde se reflete, no sentido de espelhamento e de falsificação, a Luz dos

outros planos.
Nesse sentido, não se deve assimilar a Luz astral, mesmo nesses planos mais elevados, ou ainda a Luz

mental, com a Luz Verdadeira.
Trata-se apenas de reflexos da Luz invertida, no nível desta Luz astral.

Sejam quais forem a vibração e a beleza se apresentando em meio a esta vibração, vocês apenas estão sob
planos extremamente densos e pertencentes a esse plano evolutivo e absolutamente nada tendo a ver com os

Mundos multidimensionais, ou com os Mundos que eu chamaria de não dissociados.
Assim, a Luz astral e a Luz mental participam do seu mundo dissociado porque elas são parte integrante.

Dessa maneira, o Cordão de Prata é o que se manifesta a vocês quando vocês fazem um processo chamado
de experiência fora do corpo.

A experiência fora do corpo (a experiência NDE (near-death experience) como foi realizada e foi realizada por
muitos seres humanos sobre este planeta) necessita de um fenômeno de saída do corpo onde a consciência

toma consciência de que ela existe fora do corpo.
Entretanto, esta consciência existindo fora do corpo toma consciência de um outro corpo que não é

absolutamente o corpo de Estado de Ser, mas que foi chamado de corpo astral.
Esse corpo astral é um corpo de Luz refletida e sua cor, aliás, evoca o próprio reflexo da Luz primordial, mas

não se trata de Luz.
Nestes planos, e mesmo na parte mais elevada, existem entidades que vocês chamam de ‘entidades astrais’.
Essas entidades astrais não fazem necessariamente parte do que vocês chamam de entidades de Vibração

ruim, há entidades evoluindo no astral que possuem Vibrações mais elevadas, mas elas, do mesmo modo que
vocês, estão, de maneira considerável, cortadas das Dimensões unificadas e das Dimensões da Luz autêntica.

Elas apenas podem refletir, à sua maneira, uma forma de Ilusão.
Muitos seres humanos, no decorrer dos últimos vinte anos, não perceberam que havia uma diferença essencial

entre a Luz astral e a Luz do Supramental.
A Luz astral é bonita de se ver, ela pode provocar emoções (e ela é feita para isso), a emoção, por sua vez,

gera uma Vibração.
Mas a gama de Vibrações oriunda do astral absolutamente nada tem a ver com a gama de Vibrações oriunda

do Supramental, ou seja, situada além da 4ª Dimensão que vocês chamam de 5ª Dimensão.
Entretanto, a totalidade dos seres humanos não teve acesso, até agora, a essas Dimensões unificadas, e

muitos seres humanos tomaram o reflexo como sendo a Verdade.

***

Pergunta: a Luz astral de que você acaba de falar tem relação com Yesod?

Não. Yesod está diretamente relacionado com o que vocês chamam de 2ª Dimensão que são Dimensões onde
também há entidades, o que absolutamente nada tem a ver com a Luz do 3º chakra.

Vocês penetram aqui no 2º chakra, nas forças brutas do universo no qual vocês vivem.
Vocês estão neste nível e muito poucos seres humanos são capazes de ir, com o corpo ou sem o corpo, no

nível desta Dimensão.
É o lugar onde se encontram aqueles que vocês chamam de Guardiões, não as Sentinelas, mas os Guardiões

da Sombra, os Guardiões do Limiar, que alguns puderam descrever.
Neste nível, encontram-se as Dimensões qualificadas, propriamente falando, de infernais.

Isso corresponde à esfera de Yesod.



A esfera de que acabo de falar, que é o seu lugar de vida invisível, era o que eu chamava de esfera do chakra
Manipura, ou seja, do seu plexo solar.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre Tipheret?

Tipheret é a sede da Vibração do Arcanjo MIGUEL.
Encontra-se, naquele nível, o Sol.
Vocês estão acima do plexo solar.

Muitas pessoas confundiram o plexo solar e Tipheret.
Tipheret não é o plexo solar, Tipheret é a esfera da Beleza, do Caminho e da Luz.

É a passagem do que eu chamo do ego ao Coração.
É o famoso OD do qual eu irei lhes falar no final da minha intervenção, também denominado 8º Corpo ou corpo
da passagem do ego a CRISTO, para não confundir com o plexo solar, como os manipuladores quiseram fazê-

los acreditar.

***

Pergunta: qual a diferença entre Guardião do Limiar e Sentinela?

As Sentinelas pertencem a Dimensões superiores.
Elas estão aí para assegurar o caminho de vocês.

Os Guardiões do Limiar estão aí para impedi-los de aceder ao estado de despertar.
Isso não é uma punição, isso é um processo normal em meio à evolução, nos Multiversos e nas múltiplas

Dimensões existentes.
Há, aí, a necessidade de prever uma série de protetores Vibratórios, permitindo-lhes penetrar em tal ou tal

espaço, antes da sua consciência estar pronta.

***

Pergunta: você pode dar exemplos desses protetores Vibratórios?

Cada exemplo é diferente, cada ser humano e cada caminho são diferentes.
Não pode haver ali exemplo valendo para todos.

***

Pergunta: como se situa o Supramental em relação ao que chamamos de plano causal?

O Supramental é a imersão em meio à estrutura causal.
Muitas vezes, foi diferenciado, no nível do chakra do coração, uma dimensão mental e uma dimensão

Supramental.
O Supramental não pertence, propriamente falando, ao chakra do coração, mas, no entanto, ele ali estabelece a

sua morada.
Ele vem de muito mais alto, ele vem do lugar denominado Daath, ou seja, o chakra ligado a uma zona que está

acima do chakra da garganta.
Entretanto, há interpenetração, por intermédio da Lemniscata Sagrada, desta Dimensão da Eternidade, em

meio ao chakra do coração que é, aí, não uma imagem invertida, mas a verdadeira imagem da Luz.
Dessa maneira, então, é pedido nesse nível para não considerar as Dimensões como Dimensões empilhadas

umas nas outras, nem mesmo interpenetradas umas nas outras.
É importante tentar compreender que essas Dimensões não são separadas por espaços, mas por noções

temporais.
Assim, vocês são Unidade, em meio a esta Dimensão denominada 3ª Dimensão, pelo astral.

O astral é definido por uma equação ligada ao tempo.
O mental é definido por outra equação ligada a um outro tempo.

O Supramental não é mais definido em relação ao tempo, como vocês entendem, definem e vivem isso.
Deste modo, sair da matriz que os mantém prisioneiros na Ilusão deste sonho que vocês vivem, estando

inscrito em uma dinâmica ligada ao tempo, sair do tempo ou parar o tempo, como muitos ensinamentos foram
dados, chamados também de meditação, permite-lhes encontrar a Eternidade.



A Eternidade não está nem no futuro, nem no passado, nem em uma história.
O Estado de Ser não depende da história de vocês.

O Estado de Ser depende de outra Dimensão que está além do tempo.
Estando submetidos ao tempo, pelo próprio desenrolar da sua vida, vocês escapam disso e vocês não podem

ter acesso a Dimensões situadas além do tempo.
 Para isso, vocês precisam, literal e objetivamente, parar o tempo.

Parar o tempo necessita de suprimir, de maneira temporária, a atividade mental e a atividade do pensamento.
Isso significa também estarem liberados, no tempo do instante que vocês vivem, de todos os

condicionamentos e de todas as mágoas que vocês vivenciaram a partir do momento em que vocês chegaram
nesta Ilusão.

***

Pergunta: o que você chamou de parada do tempo corresponderia, para tomar uma imagem, a um
pêndulo em movimento, na sua fase de suspensão?

Não, porque quando o pêndulo chega ao final do seu movimento, ele parte de novo para o outro movimento.
Isso é uma amplitude de movimento fazendo-os crer na imobilidade.

A imobilidade e a saída do tempo não é isso.
Muitas vezes a FONTE se expressou a vocês.

Ela insistiu, muitas vezes, no conceito de movimento, de tempo, de periferia e de centro.
Por enquanto, vocês estão na periferia e vocês se movem em meio a esta periferia.
Encontrar o centro consiste em parar o movimento e não em oscilar cada vez mais.

A oscilação é um processo mental que os leva, permanentemente, a dirigir a sua presença em relação à
experiência do seu passado e aos seus aprendizados.

Entretanto, vocês não podem definir o momento em que o tempo para, através desta experimentação de ações
/ reações.

Vocês apenas podem penetrar neste espaço / tempo quando vocês saírem, pelo menos em consciência e por
vezes realmente, fora deste corpo.

Saindo da personalidade e então saindo deste plano astral, isso é realidade e, ainda, de maneira muito
incompleta, durante algumas experiências denominadas NDE, Near Death Experience, ou experiência de

morte iminente.
No entanto, esta é uma abordagem fragmentada da Verdade.

O corpo de Estado de Ser é realmente a única dimensão escapando do seu tempo, pois ele está situado em
outro espaço e em outro tempo, um tempo que não é nem linear, nem circular.

***

Pergunta: se o pensamento é como uma Vibração, fazendo então parte do processo normal, por que
então seria conveniente parar o pensamento?

Convém compreender (e eu volto ao que disse em relação ao mundo astral ou à 3ª Dimensão) que o fato de
ver algo bonito, o fato de encontrar uma Vibração que vocês conhecem por já tê-la experimentado, e até

mesmo através de outro ser humano que vocês encontram, os faz tiritar de horror ou de prazer.
Entretanto, esta Vibração não é a Vibração da Essência.

Esta é a Vibração do astral desencadeada por uma reação associada a uma lembrança.
A Vibração ligada ao Supramental é uma Vibração de outra densidade, muito mais rápida do que aquela que

vocês podem experimentar pela emoção, ou mesmo pela criação mental, ou ainda pelo pensamento.
Trata-se de duas oscilações Vibratórias situadas em escalas de frequência que nada têm a ver uma com a

outra.
Por outro lado, em caso de encontro Vibratório ligado, por exemplo, a outro ser, isso os coloca frente a um

sentimento de ausência de completitude que vai desencadear, em vocês, o senso da busca.
Isso pode ser a busca da alma irmã, isso pode ser a busca da chama gêmea, mas isso sempre será apenas

uma busca exterior.
A Luz falsificada os faz crer que vocês estavam incompletos e então que era preciso procurar uma

completitude no exterior.
Isso faz parte do jogo da encarnação e da dualidade na qual vocês vivem neste mundo de sonho.

No entanto, vocês estão completos.
A única ausência de completitude existente em vocês está ligada à ruptura associada ao que foi denominado,

de maneira simbólica, “a queda na encarnação”, quando vocês se separaram voluntariamente, pela
necessidade da experiência, e com o seu pleno acordo, do seu veículo de Estado de Ser ou corpo de Estado

de Ser.



Eu não falo sequer do corpo de Unidade que, ele, está situado muito além.
É preciso compreender que a Vibração da emoção astral, que a Vibração do mental, do pensamento ligado à

4ª Dimensão, não é a Vibração da 5ª Dimensão.
A Vibração da 5ª Dimensão apenas pode aparecer a partir do momento em que a emoção é parada.

Ela apenas pode aparecer, do mesmo modo, quando a própria emoção ligada ao mental e à colocação em
movimento dos pensamentos é interrompida.

Trata-se de Vibração, nos três casos, mas as escalas de Vibrações não sempre as mesmas.
As escalas situadas no nível da emoção e do mental estão ligadas, literalmente, às falsificações da Luz.

A verdadeira Luz situando-se além dessas falsificações, antes do princípio de reversão.
Assim é da Ronda Arcangélica e da intervenção dos diferentes Arcanjos em meio à sua densidade, neste

período terminal de vida que é destinado a permitir-lhes viver a reversão do retorno à Unidade.
Lembrem-se de que vocês nasceram com a cabeça para baixo e de que vocês foram obrigados a virar-se para

aprender a andar.
Assim, isso é o mesmo durante o retorno à Unidade que ocorre através de um processo de reversão, reversão
que apenas poderá ser atualizada a partir do momento em que o contato e a conexão com o corpo de Estado

de Ser forem realizados em plena consciência.
Mas este momento apenas poderá chegar se o mental e a emoção derem lugar, totalmente, ao Supramental.

Isso faz parte do que foi chamado de “abandono à Luz”, há dois meses.

***

Pergunta: é verdade que a Japamala, constituída de 108 pérolas, permitiria “passar” no coração?

Essa é uma realidade correspondente às 108 Vibrações que permitem pôr em operação
a Lemniscata Sagrada.

Entretanto, hoje, pela insuflação das energias Micaélicas, pela insuflação das energias do Conclave que vocês
vivem sobre a Terra há alguns meses, vocês não têm mais necessidade de passar pelas 108 etapas.

Isso foi ilustrado, de maneira magistral, pelo Mestre RAM que iniciou, há alguns meses, o processo de ativação
da energia ou da Consciência do Coração.

Lembrem-se de que o Coração é a Nova Fundação.
Eu não quero dizer que é preciso negar a fundação física, etérea e astral, mas, no entanto, a fundação de vida

da nova Dimensão não pode descer além da 3ª Dimensão.
É preciso compreender que esses mundos nos quais vocês vivem, particularmente chamados de 3ª Dimensão

Dissociada, não podem, evidentemente, deixar penetrar a Luz.
Qualquer luz que for vista em meio a esta Dimensão não pertence à Luz.

Nesse sentido, os fenômenos e as manifestações luminosas, não acompanhados da Vibração do Supramental,
correspondem às falsificações da Luz.

Entendam bem que as Dimensões superiores não podem intervir e interferir diretamente em meio à sua
Dimensão, se não, como vocês creem que nós, Arcanjos, e mesmo a FONTE, deixamos este mundo evoluir

sem intervir?
Porque nós não podíamos intervir de maneira direta em meio à sua 3ª Dimensão que está totalmente cortada

do Divino.
Nós apenas podemos, através de uma conexão especial e de alguns seres especiais, manifestar a nossa

Presença de maneira indireta e, sobretudo, não diretamente.
Vocês já viram um Arcanjo se manifestar no conjunto do planeta?

Isso é impossível em meio à sua densidade.
A partir do momento em que a Luz do Supramental entrar em manifestação, em meio mesmo à sua Dimensão,

isso irá firmar o fim definitivo da sua Dimensão, não pode ser de outra forma.

***

Pergunta: isso significa que não tem mais sentido rezar um terço?

Façam o que diz a sua consciência, se vocês tiverem necessidade de fazer um rosário, se vocês tiverem
necessidade de fazer um Japamala, se vocês tiverem necessidade de dormir voltado para Meca.

Muitos seres fazem rituais e, apesar disso, eles não estão ligados à Luz autêntica.
Muitos seres não adotam ritual algum, eles se contentam em viver simplesmente, sem mesmo ter consciência

dessas outras Dimensões e, no entanto, eles estão conectados.
Tudo depende do ponto de vista e tudo depende da integridade da sua consciência nesse processo.

Se a integridade da sua consciência ficar preservada ou for descoberta pelo fato de praticar um Japamala ou
um rosário ou um terço, então, isso está correto.

O fato de praticar uma série de exercícios, mesmo espirituais (no sentido antigo do termo, sejam quais forem



as correntes religiosas ou espirituais às quais eles pertencem), se a sua consciência não estiver clara, por mais
que vocês fizerem todos os rituais, isso não irá lhes permitir a conexão, pois a conexão não é uma questão de

rituais, é uma questão de consciência.

***

Pergunta: se não é possível integrarmos globalmente a 3ª Dimensão, de que servem as nossas
práticas e os nossos esforços para agregar a Luz?

A fim de prepararem-se para a conexão e para a ressonância final, nada mais.
Vocês não podem manter a densidade que vocês habitam e viver a nova Luz, isso é impossível.

A preparação que vocês realizam, através deste estágio, através das Núpcias Micaélicas, é simplesmente
destinada a fazê-los tomar consciência disso.

Não pode existir a Verdade em meio a esta Dimensão.
Vocês devem ascensionar com este corpo, assim como fez CRISTO, assim como fez MARIA, durante a sua

Assunção, assim como fez Enoque, assim como fez Elias, assim como fizeram os Siddhis, os Imortais da
Índia.

Não pode ser de outra forma.
Vocês devem tornar este corpo incorruptível e a única maneira de torná-lo incorruptível é tirá-lo, literalmente,

desta Dimensão, assim como nos indicaram (mesmo em meio aos movimentos religiosos, como a igreja
católica romana ou ainda a igreja ortodoxa) as pessoas que alcançaram esse grau de santidade e que

chegaram à incorruptibilidade da carne.
Do mesmo modo, este corpo deve desaparecer em meio à Luz.

Não pode ser diferente.
Aquele que imaginasse que bastaria fazer descer a Luz em si e continuar o seu caminho como se nada

houvesse, continuaria a manter a densidade, o peso e a falsificação da Luz.
É preciso mudar o ponto de vista e mudar o olhar.

Vocês são, agora, pessoas adultas.
Vocês vivem alguns processos transformadores extremamente potentes que não dependem de vocês, mesmo

se a vocês for preciso recorrer para poder fazê-lo e realizá-lo, ninguém pode fazer no seu lugar.
Agora, a mudança de ponto de vista, ou seja, o acesso ao Estado de Ser, apenas pode acontecer se vocês

aceitarem deixar morrer o passado.
Isso participa do que eu defini, muito longamente, no Abandono à Luz.

Crer que basta integrar a Luz em meio a esta personalidade para encontrar-se realizado é uma Ilusão criada
pela personalidade.

Vocês não podem aceder à Luz sem morrer para si mesmo.
Isso é impossível, como foi ilustrado pelo caminho de CRISTO ou por aqueles que vocês chamam de Siddhis

ou os Siddhis Yoga.

***

Pergunta: alguns procedimentos originados na Atlântida são apropriados, hoje?

Vocês estão na época em que vocês vão receber as Chaves Metatrônicas.
Algumas dessas Chaves Metatrônicas são códigos de Luz.

Os códigos de Luz estão associados à revelação da linguagem original e da linguagem da Vibração.
Essa linguagem da Vibração, ou aspecto silábico Vibral, corresponde à Verdade e não mais à transmutação da

Luz ligada às próprias exigências desta Dimensão.
Esses sons e essas Vibrações estão associados à codificação da Luz original correspondendo às suas 12

fitas de DNA.
Entretanto, esses sons (e eu quero falar tanto dos sons Atlantes como até mesmo do famoso OM, tal como é

recitado em alguns mantras tibetanos) são apenas a transformação, lembrem-se do OD.
O OD é, realmente, a fundação da Luz que lhes permite aceder a outras Dimensões.

Dessa maneira, então, alguns mantras têm a particularidade de fazer Vibrar, em vocês, estruturas arcaicas, mas
não são esses mantras que vão lhes permitir realizar o mecanismo chamado de Ascensão.

A Ascensão é Vibração.
A Ascensão é uma Vibração que nasceu através da sua consciência orientada para a Ascensão e não mais

orientada para tê-la.
Isso corresponde à penetração total em meio ao Estado de Ser.

O Estado de Ser nada tem a ver com o seu papel social.
O Estado de Ser nada tem a ver com as suas posses sociais.



O Estado de Ser nada tem a ver com as suas relações sociais.
O Estado de Ser nada tem a ver com o seu passado.

O Estado de Ser, estar no Ser, corresponde ao desprendimento de tudo isso.
Trata-se de uma morte, no nível simbólico, que é, de fato, o despertar da sua consciência.

Isso apenas pode ser vivido no abandono à Luz e através da irrupção, na sua Dimensão, não por um
movimento de descida, mas por um movimento voluntário onde, vocês mesmos, aumentam a Ascensão em

meio a esta Luz.
O trabalho de preparação é um trabalho de treinamento, no sentido nobre do termo, e de colocação em

Vibração, permitindo-lhes alcançar esse Céu, aí, mesmo na sua Dimensão.
 Alcançar esse Céu acompanha-se de uma série de revelações que alguns vão viver no sonho, outros vivem
sob a forma de conhecimento e outros vivem, enfim, unicamente e simplesmente na Alegria e no Estado de

Ser.
Na Alegria e no Estado de Ser: não há necessidade de nada mais.

É isso que se abre para vocês, hoje.

***

Pergunta: como saber se um ensinamento é indicado em relação ao que vivemos?

Eu vou responder de maneira geral: alguns seres que estiveram encarnados e que morreram há pouco tempo
(eu penso em SRI AUROBINDO, eu penso naquele que vocês têm chamado de RAM Chandra Babuji, eu

penso naquele que vocês têm chamado de OMRAAM MICKAËL AÏVANHOV, eu penso naqueles que vocês
têm chamado, até mesmo, de diferentes nomes e que se manifestaram no decorrer do século XX), todos eles

lhes disseram, e KRISHNAMURTI, em especial, que era preciso matar todos os modelos.
Vocês não podem aceder à nova Dimensão sem matar todos os modelos.

Os modelos são pontos de apoio, mas o apoio não é a Luz.
Portanto, é preciso ser seres de novidade.

Vocês não podem ser novos sem abandonar o passado.
Vocês não podem ser novos sem deixar morrer o que deve morrer.

É o mesmo para todos os ensinamentos.
O que eu lhes digo é hoje.

O que vocês devem aceitar e compreender é que os ensinamentos de natureza histórica, os ensinamentos de
natureza vibratória, eram todos oriundos de antigas leis.
Essas antigas leis estão, hoje, em via de transmutação.

Não há então mais apoio necessário nos ensinamentos do passado.
Vocês devem se apresentar novos.

Isso não significa que vocês devem se abandonar.
O que vocês devem abandonar, isso é o abandono à Luz, mas não certamente se abandonar, mas abandonar

as histórias, abandonar os mitos, abandonar os rituais, isso sim.
Isso faz parte das novas Verdades e dos novos ensinamentos.

Os novos ensinamentos não são ensinamentos, eles são Vibração da consciência e abertura da consciência
em meio às novas Dimensões.

Isso não pode ser encontrado através de um livro, isso não pode ser encontrado através dos rituais
pertencentes ao passado.

Vocês são, e vocês irão se tornar, homens e mulheres novas.
Nascer na novidade necessita de matar, literalmente, o passado e os modelos, sejam eles quais forem.

A consciência é suficiente em si mesma, a Luz é suficiente em si mesma.
Muitos intervenientes lhes disseram que a Luz é inteligente, ela é realmente inteligência, abundância, plenitude

e totalidade, mas, no entanto, vocês devem aderir a esse conceito do que é a Luz.
Vocês ali colocam limitações associadas a modelos, teorias e práticas que existiram no passado (não se

esqueçam de que eu não estou dizendo que é preciso eliminá-los, mas, entretanto, são apoios), porém, a um
dado momento, e vocês estão nesse momento, vocês devem abandonar o apoio, vocês devem se apresentar

nus, ou seja, livres de qualquer apego para poder entrar em relação, em ressonância e em conexão.
Vocês não poderão se conectar com a nova Luz se vocês mantiverem as estruturas arcaicas.

Eu vou prosseguir durante alguns segundos sobre isso: na sua sociedade, onde a Luz foi falsificada, o
elemento motor é o medo.

Vocês têm respondido ao medo elaborando sistemas de segurança, sejam eles quais forem, sociais, afetivos,
profissionais, de lugares e outros.

Os sistemas de segurança os mantêm, contrariamente ao que vocês creem, nos níveis de confinamento.
Assim, no período de desconstrução quando nós iremos eliminar todos esses modelos correspondentes às
falsas seguranças, vocês irão se aperceber de que a segurança está no Interior e não pode estar, em caso



algum, no exterior, quer vocês estejam em um castelo, em câmaras subterrâneas, confinados a mil metros sob
a Terra, para protegê-los do que está chegando.

Ninguém vai escapar ao que está chegando e, naquele momento, vocês deverão efetivamente se apresentar
nus, ou seja, desvencilhados e desapegados de tudo o que criava os seus apegos e as suas ligações em meio

à antiga Dimensão e, até mesmo, às suas crenças.

***

Pergunta: as chaves estão no abandono, no desprendimento, no silêncio?

Estas chaves permitem-lhes receber as chaves de Luz e acolhê-las.
Vocês não podem acolher com as mãos cheias.

Parece-me que eu já falei e que eu já ouvi outras pessoas falarem da figura simbólica do macaco.
Eu transfiro a vocês a incumbência de contar de novo o que foi dito por outros intervenientes sobre o macaco

que mantinha a mão dentro do pote (segurando os amendoins).

***

Pergunta: a chave sobre o ensinamento do Amor comunicada por Jesus é para ser mantida?

Não é a chave do ensinamento.
A chave, ela está no Amor, ela não está no ensinamento do Amor.

O ensinamento do Amor já é uma falsificação da Luz e da Vibração.
O que vocês denominaram Amor, sobre a Terra, jamais é do Amor: isso é posse, atribuição e restrição da

liberdade.
O Amor libera.

Portanto, se vocês amarem alguém, deixem-no livre, se vocês amarem a sua casa, deem-na, se vocês amarem
o seu automóvel, deem-no.

O Amor é doação total de si e do que se possui, pois o que vocês possuem irá possuí-los, assim dizia
CRISTO.

***

Pergunta: trata-se da referência ao Amor incondicional.

O que eu acabo de falar é sobre o Amor incondicional.

***

Pergunta: o que você entende por falsificação da Luz e por que esta falsificação?

A 3ª Dimensão Dissociada é uma falsificação da Luz.
Entretanto, a experiência foi muito gratificante porque vocês irão permitir o retorno desta Dimensão em meio à

Unidade e, então, pôr fim à dissociação.
Conforme eu já disse, é o Abandono à Luz que vai permitir fazer desaparecer a falsificação da Luz.

A falsificação da Luz é uma imagem no espelho, ou seja, quando a Luz não está aí onde vocês creem que ela
está.

Imaginem algo muito simples: uma Luz se projeta no espelho e vai então desviar esta Luz para um outro local
de onde a Luz teria chegado sem o espelho.

Vocês irão então perceber a Luz que foi desviada pelo espelho e vocês irão acreditar que esta Luz desviada é
a Luz, mas esta Luz desviada não é a Luz, ela é um reflexo, ela foi então transformada.

O que vocês não sabem é que o espelho que devolve a Luz a vocês não é um espelho isotrópico, ele é
anisotrópico, ou seja, ele desvia a Luz, ele a transforma em função da própria polaridade do espelho, contida

no espelho, que corresponde à sua Dimensão.
Deste modo, a falsificação da Luz é, para vocês, uma experiência salutar quanto à alma tendo sido confrontada

com esta Dimensão, mas não é preciso fazer disso uma finalidade.
A finalidade não é transformar esta Dimensão dissociada em um paraíso.

Isso não pode ser, já que a Dimensão dissociada é um beco sem saída, este beco sem saída assim
designado para dar-se conta disso.

Vocês não podem transformar, mesmo isso tendo ocorrido em escalas muito reduzidas, eu acho,
particularmente para a experiência do Amor dado aos vegetais, indo modificar esses vegetais pela Vibração do

Amor.



Isso é perfeitamente possível e real, mas o conjunto desta Dimensão é uma trama, uma matriz, se vocês
preferirem, que polarizou a Luz e que transformou a Luz a fim de servir um propósito específico.

Este propósito específico jamais será o propósito da Luz, e, ainda assim, vocês vivenciaram em meio a esta
densidade onde alguma forma de beleza, alguma forma de junção está presente, mas esta junção é um

contato.
A ligação não é a verdadeira junção.

Assim, a falsificação da Luz permitiu criar esta Dimensão dissociada que nunca deveria ter representado,
segundo a FONTE, um plano de manifestação da vida.

Existem Dimensões unificadas de 3ª Dimensão que são a regra, de maneira geral, às quais pertencem alguns
seres e que ali se encontram muito bem, pois eles vestiram, em meio mesmo à sua Dimensão, o seu corpo de

Estado de Ser.
Há uma correspondência e uma adequação entre o corpo de personalidade e o corpo de Estado de Ser.

Nesta condição específica onde o corpo de Estado de Ser está em sintonia com o corpo de personalidade,
não pode ali haver falsificação da Luz.

A falsificação da Luz, enfim, está associada a um processo que vocês chamam de doença e de morte.

***

Pergunta: esta 3ª Dimensão Dissociada existe apenas no planeta Terra?

Não.
Isso foi criado, de maneira conjunta e não simultânea e não sincrônica, no nível de um conjunto de Multiversos,

em meio à 3ª Dimensão.
Entretanto, vocês são a ilustração, eu diria, a mais completa, a mais bem sucedida, não significando a mais

luminosa.

***

Pergunta: o que motivou esta falsificação da Luz?

O objetivo era demonstrar (e isso foi demonstrado) que privar as Sementes de Estrelas, os seres de Luz, do
seu corpo de Luz, a fim de precipitá-los em meio a uma Dimensão privada de Luz, podia permiti-lhes fazer

retornar a sua Luz.
Paradoxalmente, isso leva, efetivamente, a fazê-los ganhar uma série de gradação de tempo.

Apenas podemos denominar isso assim porque isso não é uma escala de tempo no sentido em que vocês
entendem, mas gradações de tempo extremamente importantes tendo, de algum modo, ido mais rápido e

acelerado a evolução.
Entretanto, a FONTE Unitária, Pai / Mãe, não deseja que as suas criaturas vivessem de novo o que chamamos
de sofrimento, portanto, não é desejável que esta experiência que foi realizada, integrada e aceita, finalmente,

em meio aos processos evolutivos, seja algo que deva ser, na sua linguagem, moeda corrente.

***

Pergunta: o acesso à 5ª Dimensão é um processo geral para todas as Dimensões dissociadas?

Não.
Vocês foram, entre todos, os primeiros a viver isso.

Vocês inauguram um ciclo, esse ciclo persiste há 300.000 anos.
Ele então durou, de fato, seis grandes ciclos, ou seja, a totalidade de um ciclo.

Outros se juntaram a esse plano evolutivo (para chamá-los assim) desde tempos e gradações de tempo
profundamente diferentes.

No entanto, algumas dessas experiências não deram certo, não é necessário repetir infinitamente esse
esquema evolutivo.

***

Pergunta: contudo, alguns querem permanecer nesta 3ª Dimensão. Ela vai, então, continuar por um
tempo?

Sim.
Mas isso faz parte da liberdade concedida a vocês pela FONTE.

Vocês tiveram a liberdade para lançar-se na queda, mas, no entanto, durante esta precipitação na queda, houve



um Juramento e uma Promessa que já foram longamente proferidas pela FONTE.
Entretanto, pelo próprio fato de que as Dimensões de Luz não podem entrar em contato diretamente, ou seja,

para todas as consciências, em meio a esta Dimensão, torna-se obrigatório prosseguir a experiência até o
momento em que as almas implicadas aceitarem retornar para a Luz.

***

Pergunta: se a sua duração for por um tempo indeterminado, isso seria neste planeta ou em outro?

Este planeta está destinado a viver a Ascensão, ou seja, a deixar morrer este corpo de 3ª Dimensão para
passar em outra Dimensão.

Dessa maneira, então, as almas que deverão prosseguir os caminhos da encarnação, irão fazê-lo em outro
espaço/tempo e em outro planeta.

***

Pergunta: o sofrimento pode existir na 3ª Dimensão Unificada?

Não, absolutamente não.
O sofrimento resulta do confronto Sombra / Luz e do atrito entre a Sombra e a Luz.

Nos Mundos Unificados, mesmo de 3ª Dimensão, não há atrito, não há oposição, tudo é conectado
instantaneamente e universalmente.

***

Pergunta: o que pode motivar uma alma a cair na 3ª Dimensão Dissociada?

Por mais estranho que isso possa parecer: a sede de Luz.
Lembrem-se de que a alma apenas conhece o espaço/tempo a partir do momento em que ela saiu desta

Dimensão.
Isso significa dizer que saindo da Ilusão do sonho do qual este corpo participa, vocês têm acesso à Eternidade

e ao Estado de Ser.
O acesso à Eternidade e ao Estado de Ser, mesmo sem estar consciente do veículo de Eternidade e de

Estado de Ser (já que ele foi armazenado durante os ciclos além da 3ª Dimensão).
E, quando vocês vivem a morte, vocês não podem transpor as barreiras e se liberar das barreiras temporais

ligadas à 3ª Dimensão (exceto para os seres que vocês chamaram de ‘realizados’, eu já dei os nomes:
Enoque, Elias, Moisés, etc., os Mestres que ascenderam).

Dado que vocês são prisioneiros desta matriz, é preciso bem compreender que não há possibilidade de se
extrair, exceto se vocês chegarem a alcançar e a despertar em vocês a dimensão Supramental que

corresponde ao seu veículo de Estado de Ser e à Eternidade.
Deste modo, as almas, durante este estado fora do tempo (nas gradações de tempo que nada têm a ver com a

3ª Dimensão Dissociada), têm sido capazes de ver o “futuro” desta experiência.
O futuro desta experiência, embora improvável e inconstante, tem sido suficiente para desencadear a sede da

experimentação, presente em cada alma em meio aos Multiversos.

***

Pergunta: e sobre o Mantra para aceder ao Supramental: Om Namo Bhagavate?

Hoje, isso foi substituído pela potência de SHIVA.
SHIVA é a dança do Eterno e da FONTE que vem revelar o Supramental.

Esse Mantra era válido na época da Mãe, porque ele permitia conectar com algo que estava longe, muito longe
em meio aos Universos.

Hoje, esta dimensão Supramental está muito perto de vocês.
Ela está, para aqueles de vocês que vivem as Núpcias Celestes, situada muito próxima da sua densidade e da

sua realidade.
Assim, o que vocês podem pedir é mais a destruição desta forma e da Ilusão, pois assim é muito mais fácil de

penetrar no Estado de Ser.
Entretanto, não é questão de vocês mesmos se destruírem, evidentemente.

Portanto, o Mantra mais correto é o Om Nama Shivaya, hoje.

***



Pergunta: qual a diferença entre o corpo de Estado de Ser e o corpo de Eternidade?

Corpo de Estado de Ser e corpo de Eternidade é a mesma coisa.
Além deste corpo de Estado de Ser e este corpo, vocês têm o que eu chamaria de corpo de Unidade.

Eu não vou me estender, hoje, sobre o corpo de Unidade.
Entretanto, é interessante tentar perceber as diferenças que podem existir, por exemplo, entre o que vocês

chamam de corpos sutis, ou ainda o corpo astral, e o corpo de Estado de Ser.
Qual é a diferença?

Ela é essencial: o corpo astral é um corpo de irradiação e de radiação manifestando-se por cores mais ou
menos diferentes.

Trata-se então, esse corpo astral, de uma radiação.
O corpo de Estado de Ser é um corpo de estrutura de Luz, ou seja, a Luz não está organizada sob a forma de

radiação, que é específica da 3ª Dimensão, mas a organização da Luz ocorre segundo uma estrutura
geodésica.

Há então uma corporeidade desta Luz.
O corpo de Estado de Ser, enfim, não dá uma radiação de Luz para o exterior, mas para o Interior.

Isso é profundamente diferente.
De fato, no nível do corpo de Estado de Ser, ele pode assumir formas diferentes daquelas da Luz.

Além deste corpo de Luz, estruturado e organizado em corporalidade (contrariamente ao veículo astral onde a
Luz é móvel, fugaz e irradiante, ao passo que, aí, há uma compressão da Luz, no corpo de Estado de Ser), no

nível dos outros corpos de Estado de Ser (que podem ser constituídos do corpo de Cristal, do corpo de
Diamante ou ainda do corpo Triangular pertencente à civilização dos Triângulos), a particularidade essencial

desses corpos é que eles não estão em uma radiação, mas, sim, no que eu chamaria de retrorradiação.
Os Seres de Luz pertencentes a Dimensões superiores não são representados como vocês os têm

representado em meio à sua iconografia judeu-cristã onde, por exemplo, vocês representaram a aura que é
uma radiação voltada para o exterior.

Penetrando no corpo de Estado de Ser, a radiação não é mais no exterior, mas no Interior, pois vocês não
estão mais em uma Dimensão exteriorizada, mas interiorizada.

Lembrem-se de que, aqui, a Luz está falsificada.
Trata-se de um espelho penetrando no veículo de Eternidade ou de Estado de Ser.

Quer a sua estrutura seja Luminosa, Cristalina ou Diamantina, a particularidade essencial é que a Luz está no
Interior, o que explica, por outro lado, que os Seres como os Arcanjos, que os Seres como os Guias Azuis de

Sírius não se manifestam através de uma radiação exterior, mas de uma densidade de Luz interior.
Dessa maneira, vocês poderão diferenciar também, quando chegar a hora, o que é da Luz e o que é da

Sombra.
O que é da Sombra cria uma Luz no exterior.

O que é da Luz (eu falo aqui das embarcações/naves) se expressa por uma Luz no interior.
O sentido da radiação é extremamente importante.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

************
ACESSO À PRIMEIRA PARTE
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************

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
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http://portaldosanjos.ning.com

www.portaldosanjos.net

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/
http://autresdimensions.info/article4cd5.html
http://www.portaldosanjos.net/2014/02/anael-27-de-julho-de-2009-parte-1.html


************
Série **SAINDO DA ILUSÃO** - Autres Dimensions

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/serie-saindo-da-ilusao
************

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/serie-saindo-da-ilusao


Questão: poderia desenvolver sobre a Tábua de esmeralda [texto hermético] e nos dizer qual é a pedra que
substitui a esmeralda?

Não se trata de uma pedra de substituição.
A esmeralda é a pedra que cinge a fronte do Arcanjo Lúcifer.

Ela é a pedra do Conhecimento.

A pedra da Lei não é a esmeralda.
A taça do Graal não é em esmeralda, ela é uma variedade de pedra chamada de espodumênio verde [‘hiddenita’,

silicato de lítio e alumínio].
É uma pedra na qual foram gravadas as Tábuas da Lei, é uma pedra na qual foi formatada a taça do Graal, é uma

pedra na qual a Luz se reflete sem ser alterada.

A esmeralda retém a Luz.
A pedra de que falo transmite a Luz.

Há, aqui, um grande mistério ligado à Luz.
Enquanto a Luz ficar guardada no Interior, secretamente, assim como disse CRISTO, vocês não estão no Amor.

O Amor é a livre troca da Luz.
O Amor é dar a Luz e nada mais.

***

Questão: quando você fala de dar a Luz, como isso se concretiza na vida social? Trata-se simplesmente de
ser ou há uma maneira específica de difundi-la?

Dar a Luz, nos exercícios que vocês praticam em seres no caminho de conscientização do seu veículo de Estado de
Ser, necessita de alguns rituais, de protocolos que vocês praticam, por exemplo, como aqueles que lhes foram

transmitidos, que vocês transmitem, por sua vez.

Entretanto, no mundo dissociado que vocês ainda percorrem, através de suas atividades sociais, como as nomeiam,
convém Ser.

Ser consiste em centrar a sua consciência no coração, centrar a sua consciência no coração não é uma palavra,
mas uma Vibração.

Uma série rituais, de protocolos, de técnicas, foi transmitida a vocês, a fim de poderem estabelecer a sua consciência
no coração.

Estabelecendo a sua consciência no coração, fora dos espaços de meditação ou de recolhimento ou de oração, vai
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lhes permitir estar no Ser.

Estando no Ser, vocês poderão irradiar, pela transparência e pelo perdão.

Vocês poderão irradiar, sem querê-lo e sem emitir a vontade, a doação da Luz.

É isso que lhes é solicitado, agora.

***

Questão: você pode especificar os rituais nos quais você pensa quando fala de levar a Luz ao coração?

Isso se refere essencialmente a dois ensinamentos que foram dados: o primeiro por Mestre RAM, ao qual eu sou
filiado, obviamente, já que é o Regente do planeta Vênus.

Mestre RAM comunicou a vocês, no final do ano passado, um protocolo extremamente simples de consciência,
visando destrancar o que é chamado de seis chaves do coração (1).

As seis chaves abrem a porta do coração, isso devia ser realizado, deve ser realizado, no seu espaço interior.

O objetivo sendo realizar, simplesmente, a consciência do coração, apenas chamando-a pelo pensamento.

A partir do momento em que você chegar a estabelecer a consciência do coração, simplesmente pelo pensamento,
dizendo-se a si mesmo «eu me coloco no coração» e ao perceber a Vibração, você não tem mais necessidade de

rituais, porque a sua consciência construiu as fundações para a expansão da doação da Luz em você e para a
transparência da Luz em você.

Trata-se do abandono à Luz, tal como o defini no mês de maio [de 2009].

Há um protocolo que foi dado também pelo Intra-Terra há mais tempo, que se chama «apreender sua Essência» e
que permite conectar com a Fonte Intraterrestre e Extraterrestre em vocês, a fim de acender a consciência do coração

(2).

Assim é o símbolo do duplo triângulo entrelaçado do Selo de Salomão, correspondente ao estágio cardíaco.

Entretanto, a irradiação da Luz não se faz, propriamente falando, pelo chakra do coração, mas pelo ponto
imediatamente superior, correspondente à 9ª lâmpada [9º. corpo].

Irradiar, e dar a Luz, e perdoar a Luz, correspondem a viver o Samadhi.

***

Questão: o que você entende por perdoar a Luz?

Perdoar a Luz é o ato que vem depois do abandono à Luz.

Eu deixarei o Mestre do Supramental explicar a vocês, é depois do meio-dia (3).

Essa palavra é importante.

Perdoar a Luz é «entregar além disso a Sombra».

***

Questão: há algum tempo, foi recomendado carregar uma obsidiana olho celeste. Está relacionado com a
ativação dos discos de obsidiana?

Há uma ligação entre o que foi chamado, por Miguel, e o que corresponde à realidade, dos ‘sete discos de obsidiana
celeste’.

Os sete discos de obsidiana celeste, que estavam até agora, associados, estão hoje dissociados, o que quer dizer
que os eixos de ressonância dos seus sete chakras principais, que são os seus sete centros iniciais, foram finalmente

revelados e desvendados para a Luz.

A obsidiana olho celeste é uma variedade específica de cristal de silicato, de cristal de rocha.

Esse cristal de rocha tem a particularidade de cintilar e de refletir a Luz.

Esta pedra escura estava no interior do Templo de Comando Atlante.

Ela permitia aos Elohim que dirigiam, então, esse Templo, entrar em comunicação, além mesmo da falsificação da
Luz, com o Trono e com os 24 Anciões, chamados de 24 Melquisedeques.

Somente um grande padre tinha acesso a isso, devido mesmo à ligação e à conexão das sete lâmpadas com esta



materialidade.

Hoje, é isso que foi levantado, durante a última etapa dos Casamentos Celestes e que vocês encontram, pouco a
pouco, desde algumas semanas, e isso vai se amplificar, no seu tempo, na sua unidade de tempo Terrestre, nas

próximas semanas.

A obsidiana é, portanto, uma pedra que permite meditar e que, hoje, lhes permite reconectar-se e se beneficiar da
Luz, antes mesmo da sua falsificação, essa é então a Luz da Fonte.

O que está vindo é a Luz.

A melhor analogia que eu posso encontrar vai corresponder ao que eu vou dizer: você tem um olho, o olho lhe permite
ver a Luz.

Você coloca a questão de saber por que a sua pupila aparece negra enquanto que é ela que vê a Luz?

E o que significa ver a Luz?

Eu repito o que o Mestre OMRAAM lhes disse: «a Luz é, antes de tudo, uma Vibração e não uma visão».

A Vibração se acompanha de uma modificação da compreensão e do agenciamento da Luz, segundo o espectro
visível, visto pelo seu olho que mente.

O olho que vê tudo não é o olho da Luz, é a falsificação da Luz.

A falsificação de Luz está ligada ao que é visto e não vibrado.

Vibrar a Luz corresponde a passar além da Luz, vista no sentido da difração da Luz, na sua Ilusão desta 3ª Dimensão
dissociada.

Assim, portanto, a analogia entre a obsidiana olho celeste e o olho e a sua pupila é eloquente.

O essencial do que eu tinha que dizer com relação à Luz vibrada e a Luz não vibrada, a Luz Unitária e a Luz
refratada, participam da mesma explicação.

Juntar-se à Luz é juntar-se à Vibração primordial.

A Onda Galáctica é Vibração.

Não esperem, independentemente dos sinais celestes descritos pelo Arcanjo MIGUEL, ver uma bela Luz chegar com
os seus olhos abertos.

A Luz é Vibração, ela vai literalmente, assim como disse CRISTO, abrir os seus olhos.

Sua pupila negra vai se tornar ausência de pupila.

Não haverá mais filtro para a Luz.

Aí está porque a maior parte dos seres de Luz possuindo e apresentando um corpo de carne na 5ª Dimensão
Unificada, e que irão se manifestar na sua densidade, vão possuir, diante dos olhos, marcadores específicos que são,

de fato, filtros de obsidiana extremamente finos, a fim de lhes permitir localizar e separar a verdadeira Luz da Luz
refratada.

***

Questão: é o caso dos Vegalianos?

Sim.

***

Questão: seria como uma forma de “óculos”?

Sim, para esses seres, intervindo mesmo em meio à sua Dimensão, como os Anjos do Senhor, os Anjos Guardiões,
os Anjos Comutadores, os diferentes tipos de Anjo intervindo nos momentos de escolha (de comutação, de ascensão,

de descida), os ‘Anjos de Luz’, dado que necessariamente eles deverão ter um corpo denso para intervir.

Esse corpo denso pode vir da 5ª Dimensão, como da 2ª Dimensão.

Aqueles da 2ª Dimensão não irão apresentar proteção sobre os olhos.

Assim são os Dragões, assim são os reptilianos que, eles também, possuem, não uma pupila redonda, mas uma
pupila em fenda.

Os seres de Luz, a partir do momento em que estão no seu corpo de carne (o que se refere aos Anjos do Senhor, aos
Anjos Comutadores e aos outros Anjos também), são seres que terão obrigatoriamente, na frente dos olhos, conchas

de obsidiana olho celeste, para lhes permitir não serem enganados, por sua vez, pela Ilusão da Luz.



***

Questão: sob qual forma poderiam aparecer os Anjos ditos Comutadores?

Os Anjos Comutadores são diferentes segundo o seu caminho e a sua direção.

Se o seu caminho e a sua direção se referirem à Ascensão a outras Dimensões que a 5ª Dimensão, vocês estarão
frente aos Anjos chamados de Anjos Elohim.

São os Anjos Planejadores, vindos da Fonte da Fonte.

Se o seu destino for o de ir para as Dimensões ligadas aos mundos além do mundo dos Arcanjos, ou seja, além da
18ª dimensão, o seu Anjo Comutador será um Anjo Azul de Sírius.

Se o seu destino for o de se manter na 3ª Dimensão Unificada, o seu Anjo será um Anjo do Senhor.

Se o seu destino for o de ir para a 5ª Dimensão, com ou sem o corpo, você estará lidando, igualmente, com um Anjo
do Senhor.

Agora, se o seu caminho for o de percorrer os mundos da dissociação, o seu Anjo Comutador será um Dragão,
antigamente chamado, em suas tradições, de Baphomet [Bafomé].

***

Questão: é possível já ter visto o Anjo Comutador, ou ele vai intervir apenas no último momento?

O Anjo Comutador começa a aproximar a sua Radiância de vocês.

Esta Radiância pode por vezes ser percebida, de maneira específica, no nível do ‘plexo solar’, como uma sensação
de vazio, uma sensação de mal-estar e, como alguns seres aqui empregaram isso, bem além da desconstrução, uma

sensação de demolição.

Isso pode ser acompanhado de um processo que será extremamente breve e que foi perfeitamente descrito, de
maneira muito real, por um ser que viveu isso durante toda a sua vida e que se chamou São João da Cruz, que

escreveu a “noite escura da alma”.

Esse é o processo, mas que vocês vão viver de maneira muito acelerada.

***

Questão: o fato de viver isso pressupõe um tipo especial de Anjo Comutador?

Não.

Porque a FONTE, em sua imensa gratidão e em sua imensa Graça, lhes permite, até o momento em que o céu se
fechar novamente, escolher.

Existe uma Graça e esse ‘princípio da Graça’ quer que a FONTE Pai/Mãe Una deseje que, até o último instante,
mesmo a entidade que vocês chamariam da mais escura possível, possa aceder à Luz.

Isso faz parte do ‘princípio do perdão’.

***

Questão: os Reptilianos podem utilizar esses óculos de obsidiana para enganar os humanos?

Não, obviamente porque, se eles colocassem os mesmos óculos, eles se tornariam cegos.

Eu explico, cegos com os olhos, mas também cegos para a Vibração e, portanto, para as ondas mentais.

***

Questão: o fato de carregarmos uma obsidiana conosco...

Não irá protegê-los do Dragão.

Somente a Vibração, somente a Paz Vibral, irá lhes permitir escapar ao Dragão.

Nenhuma pedra, nenhuma proteção outra senão a de vocês se doarem, de se perdoarem e de se darem à Luz.



Esta é a única garantia da sua Ascensão.

Enquanto vocês não tiverem dado tudo, assim como disse CRISTO, vocês não poderão segui-lo.

Há, ao mesmo tempo, um grande mistério e também uma grande evidência.

O que vocês não derem de vocês, ou do exterior de vocês, irá acorrentá-los tão seguramente como o resto.

O que vocês têm que dar pode ser tanto posses exteriores como posses interiores.

O que são as posses interiores?

São os apegos que vocês criaram a certezas, a religiões, a seres, mesmo eles devem desaparecer.

Vocês não podem aceder à Luz sem isso.

Para parafrasear, eu diria que a melhor maneira de encontrar a Luz é desposar a Luz e viver o abraço de CRISTO.

Se pudesse ser feita uma analogia com alguns seres sobre este planeta, eu lhes diria que vocês devem ser como
um sadhu.

***

Questão: o fato de ter esmagado inconscientemente um lagarto no quarto tem um significado específico?

Qualquer ato, eu repito, absolutamente qualquer ato, carrega um significado.

Este significado pode ser tomado em uma construção mental, mas pode também se referir ao mundo dos arquétipos.

NOTA: O mundo dos arquétipos é o mundo invisível dos espíritos, deuses, demônios, vampiros, duendes, heróis, assassinos
e todos os personagens das épocas passadas da humanidade sobre os quais foi depositada forte carga de afetividade."

(GRINBERG, 1997, p. 134); Fonte: cgjung.wikispaces.com

Em última análise, mesmo o que pareceria relevar de uma construção mental, de uma construção simbólica, os
prende, inexoravelmente, ao mundo dos arquétipos.

Não ver isso consiste em se tornar diabólico, que é o inverso de ser simbólico.

Costuma-se dizer que um ser é diabólico, ou seja, que ele recusa ver o conjunto dos sinais, dos símbolos e das
Vibrações.

Mas, do mesmo modo, existem seres simbólicos.

Esses seres simbólicos são seres que ligam as diferentes manifestações, nesta densidade, à sua origem celeste.

E absolutamente tudo, exterior e interiormente, pode ser ligado a uma análise assim feita.

Assim, portanto, esmagar um lagarto é já um primeiro passo para o aterramento do Dragão.

Não devem confundir o ato que faz irrupção, pela interação da Luz e da Sombra, na sua própria manifestação e fazer
disso um ato consciente de caça.

Fazer um ato consciente de caça volta à oposição à Sombra e, portanto, a tombar si mesmo na dualidade.

***

Questão: qual ensinamento extrair de um sonho onde um escorpião tentava me picar?

O escorpião é a energia das profundezas.

As profundezas são destruídas, os planos da Ilusão da 2ª Dimensão, dos infernos, desviam-se e se afastam
definitivamente da 3ª Dimensão na qual vocês vivem atualmente, e ainda mais da 5ª Dimensão na qual vocês vão

viver.

O escorpião deve ser abandonado.

Ele vai tentar, obviamente, picá-los e provocar, da sua parte, uma reação.

Isso é lógico, isso faz parte do ‘jogo da Sombra e da Luz’.

Cabe-lhes, individual e coletivamente, aquiescer à Luz.

Aquiescer à Luz é o abandono à Luz.

Vários seres lhes falaram da inteligência da Luz.

A Luz inteligente não é uma visão da mente.

A Luz agencia e coordena e constrói, em vocês, o que deve sê-lo, e desconstrói, em vocês, o que deve sê-lo.



Então, deixem trabalhar a Luz.

Obviamente, a falsificação da Luz tentou fazê-los crer que era útil, e foi durante algum tempo, trabalhar em vocês.

Trabalhar em vocês foi importante durante uma época, mas, hoje, o trabalho não é feito por vocês.

Crer que são vocês que realizam o trabalho é ainda uma falsificação ligada ao ego.

É a Luz que age em vocês e não vocês que agem em vocês.

Se fossem vocês que agissem em vocês, vocês iriam se recolocar na dualidade e no ego, porque, aí, haveria
trabalho, confrontação, oposição e dualidade.

A Luz é Unidade.

Colocar-se sob a influência da Luz é, realmente e no sentido pleno do termo, deixar trabalhar a Luz.

Em outras palavras, estar na Unidade consiste em não mais ver senão a Luz.

Enquanto vocês virem uma Sombra, em vocês ou à sua volta, enquanto vocês julgarem, em vocês ou à sua volta,
vocês participam da dualidade.

Assim, CRISTO lhes pediu para não julgar.

Isso não corresponde à ausência de julgamento, sobre o que eu já falei longamente, mas, entretanto, a partir do
momento em que vocês julgarem.

Julgar quer dizer discernir.

Discernir quer dizer classificar o que é da Sombra e o que é da Luz.

Colocando-se sob a dualidade do que é da Sombra e da Luz (o que, no entanto, foi necessário durante tempos muito
longos) vocês participam da manutenção da dualidade.

Hoje, o sentido do abandono assume todo o seu sentido.

Se vocês quiserem encontrar a sua Essência, abandonem os sentidos e vão para a sua Essência e para a sua
Unidade, é tudo o que lhes pede a Luz.

Deem esse passo e vocês vão ver, por si mesmo, a Verdade dessas palavras.

***

Questão: o que você entende por Vibração? Como se manifesta e como fazer a diferença com as
manifestações físicas ou fisiológicas básicas de 3ª Dimensão?

A Vibração não é o sentido, a Vibração não é o calor e o frio, a Vibração não pertence a esta Dimensão.

A Vibração é algo de muito mais rápido do que o que vocês estão habituados, pelo sentido, e pelas energias
etéreas.

A Vibração de que falo é pura Luz, mas a Luz não vista.

Trata-se da Vibração chamada de ‘plano da Città’, ou seja, plano do Supramental.

Trata-se, portanto, de uma Vibração que pode ser assimilada, e eu digo sim, ser assimilada, a uma corrente de ar
fresco, uma Vibração que, impactando-se no nível do corpo, dá sinal epercepção.

Mas a Vibração não é a percepção, ela é a ressonância e a interação da Vibração com o seu corpo físico.

Entretanto, existem várias Vibrações.

A Vibração de que falo é uma Vibração que se impacta diretamente no nível dos chakras
denominados Sahasraha e Ajna chakra, e que vem se estabelecer e assentar no que chamamos de coração, dando

a percepção da Vibração da rotação do chakra do coração.

Qualquer outra Vibração percebida em outro lugar é falsificação da Luz, entretanto, ela participa da realidade da Luz,
mas ela sofre difração pelo seu próprio sentido e pela sua própria percepção que a altera.

Assim, quando é pedido a vocês para se centrarem, para se alinharem, e para viverem a Luz, isso corresponde a três
etapas: recepção da Luz em meio aos chakras chamados de Ajna e de Sahasraha chakras.

Havia, nos tempos antigos e ainda há alguns anos, a necessidade de fazer descer esta Vibração até a parte superior
da sua coluna vertebral e no conjunto do corpo, a fim de despertar o que é chamado de Kundalini.

Hoje, toda a maior parte do trabalho deve ser feita através do coração, porque é no coração que se fazem a base e
as fundações das ‘cinco novas lâmpadas’ (4).



Assim, portanto, a Vibração é Vibração, no sentido mais arquetípico.

Não é nem calor, nem frio, poderia ser, eventualmente, uma discreta corrente de ar que dá uma sensação de
alargamento, isso é a Vibração.

***

Questão: a Vibração de Luz pode se manifestar, por exemplo, por tremores?

Sim, mas não é mais a Vibração, é o tremor, em resposta, do corpo.

***

Questão: por que eu me senti, várias vezes, apertado no meu corpo com vontade de sair?

Geralmente, a percepção de estar ao mesmo tempo apertado nesta 3ª Dimensão e neste corpo físico corresponde a
retornos nesta densidade, o que quer dizer que antes de perceber a estreiteza, você tinha saído do seu corpo, no seu

veículo astral.

***

Questão: convém demorar-se na Vibração do coração ou convém deixar acontecer?

Convém abandonar-se à Luz.

Há uma coisa que vocês devem assimilar e viver e fazer a experiência: a Sombra pode se manifestar pela Vibração
em diferentes níveis, tanto em cima como embaixo, mas ela não pode penetrar no seu santuário sagrado.

Assim, a Vibração do coração corresponde à Luz e à Luz não falsificada.

Não pode ser de outro modo.

«Ninguém pode penetrar no Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança».

A sombra não pode penetrar no Reino dos Céus, o Reino dos Céus está em vocês e é o seu Templo Interior e ele é
o coração.

O coração não pode ser contaminado, de maneira alguma, no plano vibratório.

***

Questão: e como então reconhecer que estamos na Vibração do coração?

Não há que reconhecê-la, dado que, quando ela é colocada no nível do coração, isso apenas vem da Luz.

Não há, portanto, esforço a fazer de reconhecimento, a Sombra não podendo estar, por Essência, no nível do
coração.

Isso não é um fato para saber, isso é um fato para Vibrar.

Não é uma sensação, não é uma percepção, mas é uma Vibração real.

Vocês conhecem, todos vocês, as Vibrações do ‘plexo solar’, por tê-las vivido durante os dias de angústia, durante os
dias de contrariedade, durante os dias de raiva.

É algo que parte de um local que vocês podem situar, seja uma raiva ou o simples fato de ter medo e de fazer as suas
próprias necessidades, isso parte sempre do mesmo lugar.

Agora, a Vibração da Luz, quando chega ao nível da cabeça, vocês não têm qualquer meio de saber se é falsificada
ou se é luminosa.

Assim, vários seres são enganados pela Luz que eles recebem no nível da cabeça.

Recebendo uma Vibração sobre a cabeça, eles podem ser tomados tanto pela ‘Luz branca Metatrônica’ como pela
‘Luz negra do plano dos Dragões’.

Não há qualquer meio de saber.

Somente o filtro do coração, que é, de fato, o lugar onde se revela a Luz, será a garantia da autenticidade da Fonte
que vocês vivem.

Assim, qualquer ser que se diz canal ou médium, que perceberia Vibrações no nível da cabeça, não está
absolutamente certo de receber a Luz.



O único modo de estar certo situa-se no nível do coração e, portanto, a Vibração do coração é efetivamente uma
Vibração e não um saber.

A impressão de ‘compressão’, ou de ‘infarto’ para os mais ansiosos, sentida no nível do coração, corresponde
à Vibração do coração.

Esta Vibração pode penetrar e sair.

Penetrando, ela comprime.

Quando ela sai, ela libera.

É o vai e vem do perdão da Luz.

***

Questão: se a Luz à qual recorremos pode ser falsificada, como nos assegurar, no âmbito do tratamento, que
não transmitimos a Luz falsificada?

A partir do momento em que você viver a transmutação do coração, a Luz que penetrar em você, seja qual for a
origem, que ela venha da FONTE ou sendo, até mesmo, uma Luz negra, o seu coração é capaz de transmutá-la em

Luz retificada e, portanto, autêntica.

A garantia está aí.

Ela se situa no nível do coração.

Vários seres foram manipulados pela sombra crendo transmitir mensagens de Luz, porque eles sentiam o chakra da
parte superior.

Entretanto, eles jamais foram capazes de fazer descer esta Luz ao nível do coração.

Somente o coração é a garantia da autenticidade.

Lembrem-se das palavras de São João: «haverá muitos chamados e poucos escolhidos».

Os chamados são marcados na testa.

Eles recebem a energia e a Vibração pelos chakras de cima.

Hoje, é-lhes solicitado para integrar esta Vibração de cima no seu coração.

Aí se situa a garantia da autenticidade e da retificação em conformidade com a Luz.

Isso corresponde também ao que disse CRISTO quando tratava as pessoas e lhes dizia: «que seja feito segundo a
sua fé».

Esse é o ‘jogo da Sombra e da Luz’, porque aquele que tem a fé, e que está no seu coração, mesmo se receber a luz
escura, irá transformá-la na Luz autêntica.

O que é importante não é o terapeuta, é aquele que recebe.

***

Questão: aconteceu-me de acolher a Luz escura, mas, fazendo-a descer ao coração, ela se transmutou em
Luz branca.

A Luz escura faz parte da esfera Sefirótica Binah, que é a Luz escura, mas a Luz escura deve ser transmutada pelo
coração.

Assim, não há diferença entre a ‘Luz escura’ e a ‘Luz branca’, somente o seu coração permite realizar a Unidade da
Luz.

Assim, não importa, em última análise, o que você recebe, porque é o que você for capaz de transmutar em Luz que
trabalha em você.

Assim, efetivamente, em outro nível de Verdade, a Luz escura é Luz branca, mas em outro nível de
revelação, somente a sua capacidade Vibratória, no nível do seu coração, poderá fazer a Luz branca.

***

Questão: inversamente, a Luz branca pode se transformar em Luz escura por um fechamento do coração?

É o que faz a Sombra há 300.000 anos.



***

Questão: quando se foi operado fisicamente no coração, isso deixa vestígios específicos com relação a todo
esse processo, e o que é preciso fazer?

A operação do coração físico é também a operação do coração sutil.

Não há vestígio de cicatrizes, mas sim abertura à Luz.

A doença do coração ‘abre o coração’.

***

Questão: como se articulam emoções e mental?

As emoções vêm de um plano vibratório situado acima do mental, mas, essas emoções, vão aonde? 

Elas vão ou para o corpo, ou elas vão alimentar o que SRI AUROBINDO chamou de ‘franja de interferências’.

Esta ‘franja de interferências’ é alimentada de emoções que vêm do plano abaixo do mental, mas pelo seu movimento,
elas acabam atingindo o Supramental e, portanto, a Luz.

Elas nascem em um plano e sobem para outro plano, ou elas descem no corpo, ou elas sobem para além do mental.

É por isso que, quando João lhes falou da aspiração, a aspiração é um movimento, como a emoção, cuja aspiração
vai conduzi-los à ‘franja de interferências’, mas, sendo uma aspiração de Luz, ela vai ajudá-los a alcançar

o Supramental.

Assim, portanto, a emoção pode ou descer e cristalizar, ou subir e vir, naquele momento, representar o que se chama
de ‘fechamento da sua Dimensão nos mundos astrais’, o isolamento da Terra, tal como estava presente.

MIGUEL veio dissolver o plano astral, assim como ele anunciou.

O plano astral planetário sendo, portanto, a limitação para o seu fechamento.

***

Questão: se o plano astral estivesse dissolvido, as emoções teriam menos tomadas em nós?

Absolutamente.

As emoções, em vocês, serão dissolvidas a partir do momento em que vocês viverem a efusão do astro responsável
pelas emoções, ou seja, o Sol.

Há uma junção e uma conexão evidente entre as suas emoções, sejam elas quais forem, e o Sol, no nível,
obviamente, individual, mas, sobretudo, coletivo.

Se a humanidade toda, inteira, elevasse o pensamento para o Sol, o Sol desceria o Pensamento dele em vocês.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Então, vou terminar como disse João: deem-se prazer e estejam na Alegria.

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

1 – ‘Meditação Direcionada para o Coração’ [Protocolo] – RAM:
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*
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Anael-2009-07-30.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo do Amor e da Relação.

Bem amados Mestres humanos na encarnação, recebam a minha Radiância e as saudações do Conclave.

Eu venho a vocês, deste modo, para lhes permitir viver uma qualidade vibratória especial que eu irei lhes transmitir no
final da minha intervenção.

A maior parte dos trabalhos que vocês realizam, nesta assembleia e sobre a Terra, com relação às diferentes
intervenções, em muitos lugares, e em muitas pessoas, tem apenas, em última análise, um único objetivo: aquele

de abrir o seu coração.

A abertura do coração é uma Vibração extremamente precisa.
É no seu coração, de fato, que habita a Fonte.

A ressonância com a Fonte é o acesso à sua Eternidade, à sua Luz e à sua evolução.

Tudo, absolutamente tudo do que é realizado, tanto através dos minerais que vocês utilizam como através das
manifestações de diferentes entidades, em suas linguagens e em suas Vibrações, têm, em última análise, esse

mesmo objetivo: abrir o seu coração.

Mesmo o que vocês ingerem, o espinheiro (aubépine), e o modo que lhes é dado de abrir o seu coração.

Por quê?

O espinheiro, obviamente, irão dizer os seus químicos, age sobre o coração, mas, além disso, o espinheiro é o que
retira o espinho que foi colocado no início dos seus dias, a fim de lhes permitir cruzar a ‘porta estreita’ que conduz ao

seu coração.

Do mesmo modo que AUROBINDO foi a aurora do Bindu, o início da Luz e da Lâmpada que se revela a vocês.

Assim, na sua linguagem e em todas as linguagens presentes na superfície deste planeta, encontra-se uma Essência,
além da ambiguidade da pronúncia.

A Essência foi preservada, pela inversão, do mesmo modo que passar do ego ao coração necessita de uma inversão,
de uma mudança e de uma reversão.

Essa reversão tornou-se possível, agora, pela diminuição da ‘franja de interferências’, assim como foi definido por SRI
AUROBINDO.

A distância que existia entre o mental e o Supramental, ligada à própria espessura da ‘franja de interferências’,
relacionada com as emoções humanas construídas nesta realidade dimensional, diminuiu.
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Da sua perspectiva e do seu ponto de vista, assim como definiu SRI AUROBINDO, o Supramental chegaria um dia
em contato com a humanidade.

Mas jamais se esqueçam de que o que está no Alto é como o que está Embaixo, de que o que está fora é como o que
está dentro.

Assim, essa aproximação do Supramental e do mental da dimensão 5ª, da sua 3ª Dimensão, não é unicamente uma
visão da mente ou um conceito, mas uma Verdade apresentada em seus Céus.

Como sabem, várias modificações cósmicas estão em curso, elas lhes foram anunciadas pelo Conclave e, mais
especificamente, por MIGUEL e, até mesmo, já durante o ano passado, elas foram anunciadas pelo Mestre

OMRAAM.

Essas manifestações estão a caminho, elas foram em grande número para aqueles que olhavam o céu e não
escutavam a sua mídia falsificada, elas se reforçam e irão se reforçar ainda, mas vocês devem, entretanto, serem
mantidos informados, em vocês e no exterior de vocês, porque isso participa do milagre gratificante de uma única

coisa.

***

Vocês passaram da distância entre o mental e o Supramental, para a coincidência e a sobreposição do Supramental
e do mental.

A Luz do Alto, a Luz do mistério, a Água Benta, do Batismo e da Transfiguração, as Águas do Alto e as Águas do
Mistério entram em ressonância com as Águas da Manifestação.

A 5ª Dimensão de Luz se aproxima da sua Dimensão.

Os planetas e os Céus correspondentes aos seus chakras colocam-se a vibrar diferentemente.

As Lâmpadas se acendem.

MIGUEL despertou as suas Lâmpadas, assim como ele fez no nível dos planetas, impressionando-os com a sua Luz.

Hoje, nos tempos que estão chegando, nas próximas semanas, no pouco tempo que resta para viver nesta Dimensão,
a Luz se apresenta e se reforça.

Esta Luz que alguns de vocês vivem no interior de si mesmos, no nível das suas Lâmpadas, no nível da sua
consciência, manifesta-se também no seu Sistema Solar.

A Luz está vindo, ela vai se manifestar, assim como disse MIGUEL.

Uma série de chaves de vida, na sua nova Dimensão, será trazida a vocês, muito em breve, e, obviamente, elas são
trazidas não por uma visão da mente, mas pelo próprio MIGUEL e pela Luz Metatrônica.

Vocês pensam que esta Luz poderia se situar apenas no interior de vocês se não houvesse ressonância com o nível
exterior, assim como vocês já veem no céu, através das suas nuvens, através das Luzes e através das modificações

de pressão da sua magnetosfera, ligadas ao que MIGUEL chama de pressão da Radiação do Ultravioleta?

***

Agora, a FONTE vem a vocês (a FONTE é a Irradiação do Sol central das Galáxias, deAlcyone), mas também do
Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele, vem de outro raio da Galáxia, de outra parte da Galáxia.

É esta Luz branca incontestável que está chegando e que vocês vão ver no céu no nível da constelação de
Escorpião, dentro de algumas semanas.

É esta Luz que chega a vocês e que vai induzir, em vocês, a reversão preliminar à reversão da sua Terra, que vai
lhes permitir ganhar e se juntar à Unidade, para que a Alegria seja a sua morada eterna, para que vocês trabalhem,

conectados e felizes.

Vocês não têm que ter medo, vocês não têm que temer, vocês têm que esperar, e eu diria até mesmo, que exultar
nesse retorno da Luz.

Vocês devem acolhê-la, ela está vindo.

O desaparecimento da ‘franja de interferências’ corresponde ao combate empreendido por MIGUEL para limpar as
esferas astrais das suas influências, que os separavam da Fonte.

Nesse sentido, durante os Casamentos Celestes e durante a desconstrução desta ‘franja de interferências’, MIGUEL
lhes permitiu, para alguns de vocês, agora, para conectar com o seu veículo de Estado de Ser ou corpo de

Eternidade, chamado pelo próprio São João de corpo sem costura e corpo imortal.

Ele se revela a vocês, são as suas vestimentas de Luz que irão lhes permitir, quando chegar a hora, partir



na Merkabah, ou seja, no seu veículo multidimensional, reagruparem-se em uma Merkabah coletiva, anunciada
também por MIGUEL, que irá se manifestar nos Céus, em uma região específica do mundo, tal como foi definido.

A fim de criar a matriz da Merkabah coletiva que, vocês todos, juntos, despertos na Luz e despertos na Luz de
CRISTO, vão chegar a sintetizar e a manifestar.

Para isso, o coração deve acolher, inteiramente, a Vibração do Verbo e do Espírito Santo.

A Vibração do Verbo e do Espírito Santo, que corresponde à nota ‘Si’ anunciada por MIGUEL, e que cada ser humano
irá ouvir por toda a parte sobre este planeta, esteja onde estiver, que irá anunciar, assim, na humanidade, o Anúncio

que fará MARIA, no final da intervenção Micaélica.

Este Anúncio, todos os seres humanos irão ouvir e não poderão confundi-lo com uma voz sintética ou com uma voz
da Sombra, porque ele vai comover o seu coração de um modo que você jamais experimentou e do modo como o seu

coração jamais foi comovido.

***

Assim, eu venho, através da minha Radiação Rosa, permitir-lhes pressentir e viver, previamente, isso, dentro de
alguns instantes.

Como sabem, o nosso Conclave entregou a Radiância em sétuplo para MARIA, como Divina Mãe, Criadora deste
plano, Redentora ao lado do CRISTO, Mãe real do que vocês são, individual e coletivamente.

A Luz do Supramental vem transcender, vem iluminar e fazer desaparecer o mental.

Esta Luz do Espírito Santo, do Supramental, está chegando, ela se reúne, como vocês já sabem, à pressão da
Radiação do Ultravioleta gerada pelo seu próprio Sol, lá onde se encontra o seu veículo de Estado de Ser e de

Eternidade, ao qual ali se associou, a partir das sétimas Núpcias, a Radiação da FONTE que começa a penetrar na
esfera do seu Sistema Solar e retransmitida por Alcyone, o lugar onde a FONTE se encontra e, finalmente, pela

conjunção do Espírito Santo, visível em seus Céus percebido em vocês, vindo se manifestar.

Assim, vocês não devem temer o último retorno da Sombra, ilustrado por Nibiru, porque ela não sabe que a Tripla
Efusão da FONTE, do Espírito Santo e da Radiação do Ultravioleta irá impedi-la, literalmente, de interferir com a

Luz.

A Luz se estabelece em seu peito, permitindo-lhes a sua Essência, a sua filiação, a sua origem estelar.

Vocês são Sementes de Estrelas.

Vocês devem despertar e revelar, em vocês, esta Dimensão, porque é a sua.

Vocês não são deste mundo, vocês estão sobre este mundo para transcendê-lo e para despertá-lo à sua Dimensão
de Luz.

Vocês vieram, além da experiência, para permitir a alguns dos seus Irmãos e Irmãs, presentes desde muito mais
tempo do que vocês nesta densidade, reconectarem com a FONTE, reconectarem com a Luz, reconectarem com o

Espírito Santo e com o Espírito Solar CRISTO MIGUEL, a fim de retornarem para a FONTE.

Então, sim, o que acontece em vocês, acontece nos seus Céus e isso é a justa retribuição,como poderia ser de outro
modo, quando um fenômeno inédito está chegando, agora, ao seu planeta?

Como poderia ter separação quando estamos em um período de unificação?

O que está no Alto é como o que está Embaixo, o que está dentro é como o que está fora, para fazer o milagre de
uma única coisa.

O que a sua consciência vive, o que seu ponto de vista vive, o que sua Vibração vive, o Sistema Solar na sua
totalidade vive isso e o manifesta aos seus olhos, à sua consciência e à sua própria Vibração.

Nesse sentido, o desaparecimento da ‘franja de interferências’ permite, doravante, aclamar a Unidade do seu ser,
aclamar o retorno da Luz e clamar, frente ao mundo, que a sombra não está mais aí.

De fato, em meio mesmo à imersão na nova Dimensão, nesta Dimensão que chega para vocês, a grandes passos,
como anunciado por MIGUEL, a hora é para a desconstrução da qual vocês devem participar.

Vocês devem acolher, fertilizar, fazer germinar e florescer o Amor e a Luz que vocês são.

Nada mais deve ocultar a sua vida e os seus momentos.

Isso, em outros termos e em outros lugares, poderia ser chamado de ‘Oração perpétua’, mas a Oração é Presença e
Essência, e não palavras.

As palavras são mentiras, daí nascem todos os seus males.

Das palavras, vocês devem passar à Vibração da Essência, assim é o despertar das suas Lâmpadas, neste espaço,
e por toda parte, aliás, sobre este planeta.



Antes de compartilhar a Efusão da Radiação do Rosa na sua Essência, no seu Templo interior, eu gostaria de tentar
ali trazer um esclarecimento suplementar com relação ao que eu lhes descrevi e que é a sua Verdade.

Então, Bem amados Mestres da Luz, assim como disse MIGUEL, eu lhes dou a palavra, a fim de lhes restituir Verbo.

***

Questão: isso significa que a inocuidade da palavra precede a Vibração, o Verbo?

Não, a palavra não é o Verbo, a palavra é a falsificação do Verbo.

O Verbo não é a palavra.

O Verbo é Vibração e Essência.

O Verbo participa do que vocês chamariam de ‘telepatia’ e vocês perderam esse sentido.

Esse sentido deve se atualizar.

Ele irá se atualizar, em vocês, começando a se desenvolver a partir do seu coração aberto pela Vibração do Si e pela
ativação do que foi chamado, por MIGUEL, de Lâmpada situada exatamente abaixo do seu nariz [11º. corpo].

Abaixo do seu nariz, sobre o lábio, aí se situa o Verbo.

Aí se situa o Mistério e aí se situa a última reversão.

***

Questão: o Verbo é o pensamento de Deus?

O pensamento de Deus não é ainda o Verbo.

O Verbo é a emanação do Pai.

O Verbo Criador é agora manifestação e agora, portanto, criadora e movimento.

Movimento em meio às densidades, em meio aos Multiversos e às múltiplas Dimensões existentes.

O pensamento é imanência, ele é a própria Presença de Deus, em meio ao seu Ser, e não Vibração.

A palavra Deus, eu devo anunciar-lhes, deve ser FONTE, FONTE Mãe/Pai Una, que se cria, ela mesma, através
da grande Criadora.

Assim, a palavra exata, como eu já disse, seria Deusa, e não Deus.

***

Questão: a nota ‘Si’ corresponde a esta espécie de zumbido que se ouve?

É isso.

O ‘Si’ que vocês ouvem, em si, ainda não se tornou o ‘IS’.

A inversão, a falsificação da Luz inicial reflete-se, neste momento, na sua Dimensão e nos seus corpos, pelo ‘Si’.

O ‘Si’ assinala o acesso, além da divisão e da dualidade, à Unidade.

A Unidade reencontrada fará com que o som ‘Si’ se torne ‘IS’, no momento em que o Verbo, em que o Supramental, o
Espírito Santo, a FONTE e o Ultravioleta penetrarem inteiramente no seu sistema solar, na sua carne e na sua

consciência.

***

Questão: existem nos universos outras Fontes semelhantes a Alcyone?

Não. 

Alcyone é a Fonte das Fontes.

Sirius é a Fonte, esta Fonte está conectada com a Fonte central.



Orion é Fonte, conectada com a Fonte central.

Alcyone é o pensamento do Pai, é o eixo do mundo.

Assim como o que está no Alto é como o que está Embaixo, o eixo do mundo, no seu planeta, está situado no
Himalaia.

Esse centro é eterno, é a imagem Vibratória do pensamento do Pai.

Ele está situado de maneira extremamente precisa nesse lugar chamado de Monte Kailash (*), cuja imagem da
Sombra foi chamada, segundo o princípio de dualidade, pelos chineses, de Monte Krunun, que é a pálida cópia da

Luz não falsificada do Monte Kailash.

***

Questão: podemos dizer que a Fonte Pai é transcendente e a Fonte Mãe, imanente?

Sim.

***

Questão: em qual prazo as funções telepáticas serão restauradas na humanidade?

Assim que vocês tiverem abandonado esta Dimensão e tiverem integrado a nova Dimensão.

As primícias desta telepatia original, Vibral, serão manifestadas, pela primeira vez, para a maior parte de vocês, no
momento do Anúncio a ser feito por MARIA, devendo ocorrer alguns meses depois da advertência.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Então, chegou o momento, agora, de acolher, na sua Essência, no seu Templo, a Radiação da minha Presença,
assim como alguns de vocês perceberam durante uma intervenção anterior.

Assim, acolham.

... Efusão de energia ...

Para terminar, e antes de deixá-los trabalhar, em vocês, a nota ‘Si’ torna-se ‘Is’, formando, nesta densidade, Is, Is, Isis,
MARIA.

Pela Potência do Fogo.

Vehuiah. Vehuiah. Vehuiah.

... Efusão de energia ...

Sejam abençoados e recebam as Bênçãos do Conclave.

Eu os deixo, agora, trabalharem a sós no seu Templo interior.

Vocês são abençoados.

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

(*) – Jamais uma montanha foi tão mencionada em textos espirituais como o Sri Kailash, dos Vedas, Puranas e aos



Tantras, dos Hindus e dos Budistas, dos iogues e dos aventureiros.

O Monte Kailash (se pronuncia Keilash) ou Monte Kailas, o mais sagrado dos sagrados, localizado nos pontos mais
altos do Planalto Tibetano.

Kailash está situado no Tibete, quase fronteira com a Índia. Hoje China.

*

*

O Kailash tem cerca de 10 quilômetros de diâmetro. As suas encostas abruptas se elevam a uma altitude de uns sete
mil e quinhentos metros e o seu pico é perfeitamente coberto de neve. Em muitas escrituras iogues, hindus e

budistas, é conhecido pelo nome de Monte Meru, é tido como sendo o centro ou coluna dorsal da Terra.

Local da moradia de Shiva e Shakti. Todos os que se aproximam deste Monte, com letras maiúsculas e em
reverência, recebem a visão de Shiva em manifestação real.

*

*

Fonte: extraído de ‘O MONTE KALAISH DO HIMALAIA’ (Swami Hamsananda Sarasvati), postado no
Blog Espiritualidade e Consciência por Ricardo, em 24 de abril de 2009.

http://espiritualidadeconsciencia.blogspot.com/2009/04/o-monte-kailash-do-himalaia-swami.html
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**SAINDO DA ILUSÃO 56**

“Estes são os dois elementos principais sobre os quais nós iremos nos estender e voltar sistematicamente: o
momento para sair do tempo e o corpo Eterno.

Eu os empenho então a ler, como o fez o Divino João, a sua Revelação (o Apocalipse), por que, nos tempos que
vocês vivem agora, há Verdade e ressonância.”

 Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Recebam Luz, Paz, Amor.

Eu intervenho desta forma, agora, como emissário e embaixador do Conclave Arcangélico, a fim de lhes
permitir colocar as questões essenciais relacionadas com a evolução e a transformação espiritual em curso na

sua Humanidade.
Então, primeiramente eu vou abrir, se quiserem, um espaço de perguntas às quais eu irei responder, antes de

lhes dar outras informações específicas para os seus instantes e para os seus momentos.
Então, comecemos.

***

Questão: a palavra cristal é composta de CRISTO e de AL. Hoje, com a aproximação do AL, que
vivemos, há um significado especial?

Sim. Vocês chegam, hoje, nas escalas da Humanidade, à revelação da Vibração sonora.

Seja qual for a língua que vocês falarem e compreenderem, além do que o seu consciente e o seu ouvido
ouvem, existe, nesta língua, uma Vibração arquetípica que os conduz, inevitavelmente, à Vibração da Fonte.

Assim é, efetivamente, da palavra cristal, assim como você compreendeu.

***

Questão: o fato de trabalhar com o cristal está em relação com o caminho para a Ascensão?

Cristal é Luz elevada, é Luz revelada.
Cristal, na sua densidade, é transparência, dureza e beleza.
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O cristal é o lugar da memória e da ressonância.
O cristal é ferramenta de relacionamento entre a sua Dimensão e outras Dimensões.

O seu lugar é importante em outras Dimensões, bem mais do que os papéis que vocês percebem e
experimentam aqui embaixo.

O cristal é Vibração da Essência, condensada em uma forma, e em uma geometria.

Ele é Vibração, ele é Luz cristalizada, ele permite então, pela sua Luz e pela sua Vibração, aceder a Dimensões
que lhes são escondidas.

Do mesmo modo, alguns de vocês apresentam, na própria textura do seu veículo de Estado de Ser ou corpo
de Luz, estruturas cristalinas animadas.

Assim é do corpo de cristal e do corpo de diamante.

O agenciamento da Luz nos seus veículos de Eternidade é movimento, fluidez, transparência.
O cristal ficou fixo ao descer em meio à sua Dimensão.

Matrizes cristalinas foram semeadas sobre este planeta, há mais de vinte milhões de anos, pelos Mestres
cristal de Sírius.

O cristal é o agente de comunicação entre as Dimensões.
Assim é, em meio mesmo ao seu núcleo cristalino terrestre.

Assim é, do mesmo modo, em todos os planetas.

***

Questão: na indústria se utiliza o cristal para diferentes fins, hoje o que se torna a utilização do
cristal neste contexto?

Ele é destruído.
Mas assim é, igualmente, para os diferentes reinos que participam do estabelecimento da vida na sua

Dimensão.

Assim é, também, para o que vocês chamam de frutas e legumes que consomem.
Assim é, igualmente, para as flores que colhem.

***

Questão: será que mantemos a nossa coloração de alma durante o acesso ao corpo de cristal, a cor
da nossa alma?

A cor da alma não é uma coloração da alma.
Uma coloração é uma mudança de cor.

Uma cor de alma é uma Luz, ela não é tintura, ela é Vibração e realidade.

A Vibração/cor da alma, para a Humanidade na encarnação, reflete uma polaridade da alma, isso não envolve o
nível de evolução, o nível de compreensão, mas, bem mais, o sentido do trabalho nesta densidade.

A cor da alma não interfere e não está presente no veículo de Eternidade ou no corpo de Estado de Ser.
Ele não é colorido pelas aspirações da alma.

Penetrar o corpo de Estado de Ser não é estar em um veículo sutil, chamado de alma, mas em um processo
vibratório diferente.

Além do que eu chamaria de corpo de personalidade, no qual se manifesta a alma, o corpo de Estado de Ser
está ligado ao fato da sua origem estelar, da sua condição de Semente de Estrela.

Esse corpo de Luz ou de Estado de Ser corresponde ao Espírito e não à alma.

***

Questão: podemos conhecer a nossa origem estelar?

Não me cabe revelar-lhes isso.
Do mesmo modo, as filiações espirituais são reveladas a vocês quando chegar a hora, no momento oportuno.



Se elas fossem reveladas, não pela própria Vibração desta filiação, mas por uma intervenção exterior, mesmo
Arcangélica, isso apenas faria reforçar o seu afastamento.

É algo que pertence ao mistério e que se desvenda em vocês após terem cruzado as Vibrações da filiação
mantidas pelos Quatro Viventes.

Encontrar o corpo de Luz e corpo de Estado de Ser é abandonar a filiação material e genética, em todos os
sentidos e adotar e encontrar a sua filiação Divina.

É encontrar, no seu veículo de Estado de Ser, o veículo mais apropriado à sua Consciência ilimitada, livre e em
acordo com a FONTE.

Vocês foram peregrinos da materialidade em meio a esta Dimensão, peregrinos que devem, hoje, soltar o seu
bastão para reintegrar a sua Unidade perdida.

Esta Verdade essencial para muitos seres humanos irá aparecer, apesar das manifestações, como a ilusão,
porque muitas almas e Espíritos afastaram-se tanto desta Verdade essencial que não subiste, neles, nem uma

lembrança, nem um grama de Vibração.

Este é o caminho deles, entretanto, assim como eu já disse e repeti, a FONTE vem se revelar para tentar
lembrá-los do que vocês são, além desta forma e desse corpo, além das aspirações da alma que vocês vivem,

além mesmo da centelha Divina conceituada em seus modelos tradicionais.

Você é, antes de tudo, uma Semente de Estrela, um ser de pura Luz e de pura Verdade.

É a identificação com este corpo, a identificação com esta densidade tão potente que foi a atração, que
ocultou, em vocês, a própria lembrança desta conexão, a própria lembrança desta Eternidade.

Mas, entretanto, quando vocês encontrarem a Vibração e a filiação da sua Essência e seu veículo de Estado de
Ser, vocês não terão mais necessidade de outra coisa.

Naquele momento, a Ascensão, a Translação Dimensional estará bem próxima, mas, até lá, nós devemos, nós,
entidades de Luz, realizar a promessa da FONTE que é trazer-lhes o desvendamento que permite, para

aqueles que desejarem, a Transfiguração, o Despertar para o que vocês são.

Obviamente, o ego, a personalidade, vai lhes dizer e vai cochichar que isso é ilusão e, é claro, é assim para ela,
pois jamais o que eu chamaria de complexo inferior do corpo, a personalidade e mesmo a alma, terão acesso a

esta Dimensão e a esta Verdade.

Apenas durante o desvendamento, a etapa da transfiguração, é que a revelação é possível e, apenas naquele
momento, vocês poderão, para a maior parte de vocês, se desejarem, depois de terem acendido as suas

lâmpadas, penetrar com total lucidez o corpo de Estado de Ser ali levando, conforme o caso, o seu corpo de
personalidade, ou então os deixando.

***

Questão: por que eu vejo, às vezes, estrelas no meu quarto quando eu acordo?

As estrelas formam o seu retorno e o entrelaçamento dos planos que você percorreu nesta densidade.
Isso será cada vez mais frequente: as duas realidades e os dois mundos que ainda se opõem começam a se

interpenetrar.

As franjas de interferências e as separações que existem entre o mundo de Baixo e o mundo do Alto, entre o
mundo dos Anjos e os mundos dissociados, interpenetram-se até mesmo na sua consciência, dando-lhes, por

vezes, a impressão e a experiência de viverem em duas realidades.

Efetivamente, trata-se de duas realidades ainda separadas que encontram por vezes o ajuste, em coincidência
e em ressonância.

A sua consciência faz o aprendizado, em diversos graus, para que, no final, após o anúncio da Divina MARIA,
nenhum ser possa dizer que não sabia.

Seja qual for a condição vibratória do seu corpo de personalidade, cada consciência vai ver o seu corpo de
Estado de Ser.

Isso é chamado de julgamento final.

Alguns poderão, pela Vibração, pela atração e pela ressonância, juntar-se, com ou sem o corpo de
personalidade, ao corpo de Estado de Ser.

Outros não poderão nem mesmo se aproximar, mas a lembrança, impressa então na sua alma, no seu corpo
de personalidade, irá reativar o juramento e a promessa da primeira encarnação, a fim de reviver um ciclo ou

vários, inscrito em algum lugar neles.

O sentimento de falta, o sentimento de ausência de completitude os impulsiona, então, ativamente, em uma



nova ronda de encarnação, para buscar esta completitude.
Assim é o sentido do juramento que vocês fizeram à FONTE e o sentido da promessa, no retorno do seu

afastamento Dele e Dela.

***

Questão: encontrar o corpo de Estado de Ser é encontrar a identidade real?

Sem qualquer dúvida possível.
O que anima e fala nesta Dimensão não é você, é apenas um fragmento da Verdade.

Assim, vocês são seres fragmentados e incompletos, encarnados, certamente, corpo, alma e Espírito e,
especialmente desde o sacrifício de CRISTO, mas, entretanto e em Verdade, vocês não podem ser

completos nesta Dimensão dissociada.

Assim, vocês buscam permanentemente, em suas peregrinações e em suas tomadas de encarnação, o que
lhes falta, no olhar do outro, na penetração do outro em suas relações afetivas, em suas relações familiares, em

suas experiências.

Obviamente, esta procura jamais pode ser satisfeita, exceto, é claro, nos períodos de interciclo, para alguns
seres que tiveram êxito em transcender e em se transfigurar, eles mesmos, sem ajuda exterior, pela sua

potência e pela sua vontade e sua aspiração para se juntarem a esse veículo de Estado de Ser e para entrarem
na Eternidade, em outros termos, na imortalidade.

Muito poucos seres realizaram isso.

***

Questão: podemos considerar que esse corpo de Estado de Ser partiu da Fonte enquanto sendo a
própria Fonte?

Para fazer o milagre de uma única coisa, sim.
Por isso, MIGUEL os chamou de criadores da Luz e essa é a estrita Verdade.

***

Questão: o que é a efusão desse raio Gama que ocorreu há pouco?

Trata-se das primícias das ondas mais potentes que irão atingir a Terra durante os meses de agosto e
setembro do seu ano.

Essa Irradiação é o chamado da FONTE, é o chamado do seu veículo de Luz, do corpo de Estado de Ser,
para despertá-los.

A Onda Galáctica, em suas primícias e em sua potência, vem revelar-lhes, a fim de preparar, por um fio tênue,
o anúncio que será feito por MARIA.

Lembrem-se de que as Dimensões superiores dos Anjos não podem intervir diretamente em meio a esta
Dimensão, por respeito às leis de livre arbítrio que prevalecem nesta Dimensão.

Entretanto, foi preciso que a Luz se semeasse, que os Anjos das Vibrações superiores semeassem esta
Dimensão, a fim de que, quando chegar a hora, pela Centelha Divina existente em vocês, seja capaz de insuflar

a mensagem da sua Eternidade.

É o que está em preparação atualmente, sobre a Terra, nesta Dimensão.

A interpenetração dos planos, para aqueles que são os mais aptos, no momento, para viver a transfiguração,
torna-se cada vez mais evidente e manifestada.

As presenças, as Luzes, as sincronias, as viagens, as Vibrações, serão o seu cotidiano.

Trata-se aí de um condicionamento para perceber, para o conjunto da Humanidade.

O anúncio que será feito por MARIA, assim como me é autorizado, doravante, revelar-lhes os anúncios que nós
realizamos, nós, Conclave, na sua Dimensão, ainda uma vez, firmam a Verdade, a probidade, a autenticidade

do que nós lhes anunciamos, tanto em suas manifestações interiores, como nas próprias manifestações da sua
Dimensão, no seu céu e sobre a sua Terra.

Este é o sinal e a garantia de que o momento chegou, que vocês não podem ser enganados, como foi o caso
durante muito tempo, pelas palavras, pelas ilusões, pelas vozes não autorizadas que os induziram em erro.



Nós, os Arcanjos, somos a garantia da autenticidade do que vocês vivem no seu ser interior, pelas Vibrações e
pela Luz que os golpeiam, pelas manifestações e Vibrações e a Luz que golpeiam esta Terra.

Em Verdade, vocês estão certos de não imaginar, de não sonhar.
Isto é também destinado a reforçar a sua fé, a sua certeza e de torná-los inabaláveis na certeza do que está

vindo, progressivamente e à medida que os dias passarem na sua densidade.

Vocês não podem escapar do seu destino de Luz, a menos que o seu livre arbítrio lhes diga que a hora não
chegou, escolha que nós respeitamos e admiramos (como disse o Arcanjo JOFIEL, no ano passado). 

Não há qualquer Deus julgador ou vingador.
Isso é uma heresia criada pelas suas religiões.

O julgamento, no sentido bíblico, é apenas a revelação da sua Divindade e da distância que pode existir entre o
seu Estado de Ser e a sua personalidade.

Esta distância é o seu próprio peso e o próprio flagelo da sua balança e a própria espada que vai permitir saber
e viver o que vocês têm que viver.

***

Questão: e sobre as pessoas que não sentem ou que não têm visões específicas?

Assim como MIGUEL lhes disse, um batalhão importante de seres humanos vive os Casamentos Celestes, e
eles constituem, nesta densidade, os Despertadores e aqueles que permitem assegurar a Vibração e a

conexão entre a sua Dimensão e as Dimensões Angélicas.

Não se ocupem dos que, por enquanto, nem vivem, nem vibram.
Eles também, quando chegar a hora, seja qual for a sua negação, seja qual for a sua oposição, vão viver o

apelo de MARIA e o julgamento.

***

Questão: de onde provém o fato de que algumas pessoas não sentem e não estão, apesar de tudo,
na negação desse fenômeno?

Uma coisa é afirmar o Amor, afirmar a Humanidade, afirmar a Luz.
Outra coisa é vivê-lo em Vibração e em Verdade.

A diferença é essencial, mas, entretanto, mesmo nesse nível, não cabe condenarem vocês mesmos ou
julgarem vocês mesmos.

Alguns seres já estão bem adiantados e já vivem, quase inteiramente, no seu Estado de Ser.
Outros, apesar dos esforços louváveis, e apesar da não negação, da aceitação, ainda não abandonaram a ideia

de perder tudo o que faz a vida deles nesta densidade.

Quando eu falei, várias vezes, do conceito do abandono, a Verdade absoluta está nesse nível.
Vocês não podem dar, vocês não podem perdoar e vocês não podem abandonar, mantendo o que está morto.

Assim como disse CRISTO: «deixem os mortos enterrarem os mortos». 
Deixem o que está morto em vocês e vão para o que é vida.

Vocês não podem estar ao mesmo tempo mortos e vivendo em relação à nova Dimensão e à nova Vida.

Eu emprego de propósito as palavras pronunciadas por CRISTO por que, assim como nas palavras ditadas ao
bem amado João, há Vibração.

As palavras pronunciadas por CRISTO (eu não falo daquelas que foram deformadas, mas das palavras reais
através de algumas parábolas) são portadoras da Vibração original não falsificada.

Não basta querer a Luz, não basta querer a Verdade, o mais importante é aceitar morrer para si mesmo, a fim
de encontrar a Eternidade, mas, disso, CRISTO lhes falou brilhantemente.

***

Questão: o que ascensiona, o corpo, a alma?

Se você tivesse a capacidade para penetrar inteiramente no seu corpo de Estado de Ser, não haveria, para



você, qualquer dúvida.
Você deixaria o seu cadáver e o corpo de personalidade aí onde eles estão, e a Translação Dimensional iria

ocorrer com consciência total no corpo de Estado de Ser, seja qual fosse o seu nível, sem qualquer elemento
pertencente a esta densidade.

Entretanto, nós temos necessidade de alguns seres que levem, não a sua personalidade, ela não tem qualquer
importância, mas que levem, ao mesmo tempo, a sua consciência, o seu material genético.

Isso é chamado de Translação Dimensional com o corpo.

É apenas o medo que os faz considerar sair deste corpo e eu lhes garanto que aqueles de vocês que tiveram a
oportunidade de transferir a consciência no corpo de Eternidade não têm qualquer vontade de levar o corpo de
personalidade, seja qual for a sua idade, seja qual for a sua beleza, seja qual for a sua Alegria, porque a Alegria

do Estado de Ser está bem além do que vocês chamam, nesta Dimensão, de Samadhi.

O corpo de Estado de Ser é o acesso à Imortalidade e à Eternidade.
Ele está além mesmo do que se chama, na sua Dimensão, de Alegria, além mesmo do Samadhi.

Isso é indescritível com palavras, com conceitos, e mesmo na Vibração, porque a própria Vibração da
Eternidade, na sua totalidade, iria dissolver instantaneamente o corpo e a ilusão que vocês vivem.

Entretanto, o seu papel não cessa no seu corpo, e na sua transfiguração, e na sua elevação.

Vocês têm por missão ajudar esse corpo planetário a reencontrar a sua sacralidade e, transladando, vocês
transladam esse corpo planetário.

Nós insistimos, e nós iremos insistir cada vez mais, nós, os Arcanjos, e os diferentes intervenientes, sobre
duas coisas: sobre a Verdade das datas, ela é essencial, porque o calendário é fundamental, ele é ressonância

entre o seu interior e o exterior, entre o desenrolar do plano, no seu corpo, e o desenrolar do plano, no seu
planeta, visível a todos.

A segunda coisa sobre a qual nós iremos insistir cada vez mais é para se prepararem para a eventualidade
desse corpo de Estado de Ser, a fim de que, mesmo aqueles que, por enquanto, não vivem as primícias, nem

as manifestações, possam ancorar neles, na sua concepção, a realidade disso.
Isso é fundamental.

Estes são os dois elementos principais sobre os quais nós iremos nos estender e voltar sistematicamente: o
momento para sair do tempo e o corpo Eterno.

Eu os empenho então a ler, como o fez o Divino João, a sua Revelação (o Apocalipse), por que, nos tempos
que vocês vivem agora, há Verdade e ressonância.

Pela manifestação do que ali está escrito encontra-se, em meio a esta Vibração, a história tal como ela é vivida,
e tal como será vivida, sem mudar uma vírgula, sem mudar um ponto.

Lembrem-se de que o Livro é pequeno, mas de que ele pode ser amargo para aqueles que se desviaram
muito, pela sua experiência, do que é o Estado de Ser, a Eternidade, especialmente para aqueles que estariam

obstruídos com conhecimentos livrescos, e por adesões a ritos e a religiões superados pela realidade das
Vibrações que vocês irão viver, exceto a palavra original e não falsificada.

***

Questão: se houver necessidade, para alguns, de transladar com o corpo de personalidade para
criar um suporte genético, poderia nos explicar o objetivo e quais são os critérios de escolha

daqueles que serão levados a transladar o produto genético?

Não há critério de escolha, não há que desenvolver conhecimento intelectual sobre isso, no momento.
Há somente que viver e tentar se aproximar o mais próximo possível da Vibração do Coração e da Vibração e

da percepção do veículo de Estado de Ser.

A escolha não é uma escolha, no sentido em que vocês entendem isso, ela é Vibração/ressonância/atração.

Pelo próprio fato da sua capacidade para Vibrar, vocês irão levar, ou não, esse corpo.

Entretanto, a sua consciência vai persistir tal como ela é, e eu repito e reitero que, se vocês tiverem a
oportunidade de viver o corpo de Estado de Ser, mesmo por apenas cinco minutos, vocês não terão qualquer

vontade de levar esta densidade com vocês.

Entretanto, vocês devem ser em grande número para transladar com o seu material.
Isso não é vocês, mas ele é um material.

***



Questão: isso significa que ascensionar com o corpo é uma forma de serviço, de sacrifício?

Sim, totalmente.
Pois os que terão por missão transladar com esse corpo serão aqueles mesmos que terão mais que manter,
por muito mais tempo, esta densidade nesta Dimensão, a fim de acolher os ensinamentos essenciais para a

vida na nova Dimensão e na nova densidade.

***

Questão: o que você entende por «perdoar a Luz»?

Perdoar a Luz é doar-se a Luz além das nossas reflexões, das suas reflexões.
O perdão da Luz e o perdão à Luz são, em uma linguagem um pouco ultrapassada, um ato de contrição.
De fato, trata-se do abraço da Luz que, pela potência do seu aperto, os desprende literalmente dos seus

apegos.

Esse transporte da Luz foi vivenciado, em diferentes ocasiões, em diferentes origens culturais, e trata-se do
transporte na Luz.

Assim foi em meio ao seu modelo cultural, por aqueles que vocês chamam de seres estigmatizados, assim foi
com os Santos que deixaram um corpo incorruptível abandonando-o, assim é com alguns seres realizados, na

tradição oriental, que descobriram a Eternidade, e o Maha Samadhi.

***

Questão: é a Alegria que é uma preliminar à abertura do coração ou é a abertura do coração que é
uma preliminar à Alegria?

A abertura do coração é Alegria, mas vocês não podem esperar abrir o coração estando na emoção contrária à
Alegria.

Vocês não podem estar na tristeza da personalidade e descobrir a Alegria.

A abertura do coração é Alegria, ela é até mesmo o marcador indelével.

Entretanto, como aprendizado nesse corpo de densidade, vocês devem tudo fazer para cultivar a Alegria,
assim como muitos ensinamentos lhes foram dados, mas isso não basta.

Vocês poderiam estar plenos de Alegria nesta Dimensão sem, no entanto, viver a abertura do coração, mas,
entretanto, isso iria aproximá-los.

A abertura do coração, vibratoriamente falando, é Alegria.
A Eternidade, o corpo de Estado de Ser, é Alegria sem fim.

A Alegria, expressa por uma palavra, não é a Alegria tal como ela é sentida em meio a esse corpo, ela seria, de
preferência, uma forma de êxtase acoplado a uma íntase, um tal estado de Unidade.

A melhor abordagem que eu posso dar é aquela de um orgasmo que se prolonga indefinidamente em uma
escala bem superior à que vocês podem viver durante alguns contatos chamados de sexuais.

***

Questão: é útil, para alguns de nós, permanecer em lugares onde há muita população, para divulgar
da melhor forma possível a Luz?

O mais importante, para cada um de vocês, é realizar o que tem que realizar e aceitar a Inteligência da Luz
decidindo para vocês, através de impulsos, para mudar ou para permanecer.

Cada ser humano vive um caminho diferente para realizar a sua Luz.
Alguns têm necessidade de um isolamento, outros têm necessidade da massa, cada um é diferente em

relação a isso, não há regras a ditar ou a estabelecer.
Mas, a partir do momento em que vocês aceitarem a Inteligência da Luz, ela sabe o que fazer, em vocês, para

facilitar-lhes a tarefa.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.



***

Então, almas humanas na encarnação, eu lhes transmito, mais uma vez, as Bênçãos do Conclave, todo o nosso
Amor, todos os nossos agradecimentos e jamais se esqueçam da concordância do tempo e da concordância

dos acontecimentos.
Eles serão o seu guia infalível, doravante, quanto à Verdade.

Não esqueçam também de conceber e de admitir, esperando vivê-la, a experiência desse corpo maravilhoso, o
corpo que vocês são, como Sementes de Estrelas.

Vocês devem, para isso, deixar morrer o antigo.
Vocês devem, para isso, elevar-se na Vibração e o único modo de subir na Vibração é deixar morrer o que

deve morrer, sem qualquer lamento.

Eu não lhes peço, com isso, para deixar esse corpo, para deixar pai e mãe, eu lhes peço simplesmente, com
isso, para que se liberem de todos os apegos, de todos os seus condicionamentos.

Vocês são seres de liberdade.
Vocês foram criados livres e vocês devem voltar a ser livres e se liberarem.

Isso eu já disse e eu repito.
Sejam amados.

Vocês são abençoados.
Nós lhes dizemos até muito em breve.

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Pergunta: a moda atual de roupa preta é um meio de abaixar as nossas Vibrações?

É preciso compreender que aplicando o princípio de ressonância e de atração, tudo o que foi construído sobre
esta Terra faz parte da Sombra.

A Terra é formosa, ela é Luz, na sua Essência e na sua Criação, no entanto, a presença do homem invertido em
meio a esta densidade criou e expressou, gradativamente e à medida dos séculos, a manifestação total da

ressonância de atração da luz negra ou invertida através da moda, da alimentação.
A única maneira que as forças da Luz tiveram para fazer perdurar a Centelha Divina em vocês foi ocultar, em
meio à música e em meio a alguns escritos, a Vibração original que está bem além dos mitos e dos dados

históricos.

***

Pergunta: Bach pertencia a esses músicos?

Muitos músicos foram capazes de espelhar neles e de refletir a Luz original.
Se vocês quiserem ter a verdadeira Essência Vibral da música de Bach, basta tocá-la ao contrário.

Mozart também, e alguns grandes compositores, descobriram isso ao inverter a Luz, porque eles podiam obter
a verdadeira Luz a partir do momento em que a Luz era criptografa e codificada e expressa em meio a esta

Verdade.
Até agora ela foi necessariamente falsificada e desviada pela falta da Luz.

Dessa maneira, se vocês inverterem partes da música de alguns compositores e as tocarem ao contrário,
vocês terão a raiz e o tom Vibral correto vindo da FONTE.

Essa inversão é ilustrada, em meio mesmo ao seu corpo, devido ao cruzamento das fibras nervosas, pelo fato
de vocês terem nascido com a cabeça para baixo.

Há muitas inversões, mas a passagem do céu então luminoso no mundo, não mais da Luz, não mais luminoso,
mas no mundo fenomenal, ou seja, manifestado em meio à densidade e à Sombra, apenas pode ocorrer

através desse princípio de inversão que vocês ilustram através do seu corpo e que é ilustrado, evidentemente,
na linguagem e na música.

Era impossível expressar a Luz, em termos coerentes, nesta densidade.
A Luz apenas podia ser projetada, sonhada ou revelada, mas revelada de forma não ancorada em meio a esta

densidade.
Isso mudou pelo sacrifício de CRISTO que derramou o seu sangue nesta Terra e permitiu a fixação, no sentido
próprio como figurado, ou a ancoragem, se vocês preferirem, da Luz do Supramental em meio à sua Verdade.
Assim nasceu a ‘estrela da manhã’ que corresponde à sua própria casa que está vindo para vocês, denominada

Bételgeuse.
Deste modo, toda a tradição foi forçosamente velada e desviada.

Não pode ser de outra forma em meio à sua Dimensão dissociada.
Entretanto, o retorno à origem, e o que vocês também chamam de Translação Dimensional, é acompanhado do

mesmo processo de inversão, ilustrado pelo basculamento dos polos que estarão então como eles devem
estar e não como eles estavam, permitindo um realinhamento total da nova Dimensão com a vontade da

FONTE e com a vontade da sua casa.

***

Pergunta: Ida e Pingala continuam cruzadas ou não?

O ordenamento dos vários cruzamentos existentes no nível da corrente soli-lunar da Sushumna, ou canal
mediano da coluna vertebral, encontra-se literalmente revestido, durante a construção do seu corpo de Luz, por

partículas Supraluminosas chamadas, por MIGUEL, de Ultravioleta ou, ainda, de partículas Adamantinas.

ANAEL - 1º de agosto de 2009 (1 e 2) - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://api.ning.com/files/dM6a4AYRwJMEk9y40gscWTanSXlGQ5J9CRb3*lK6a9DnxtrbfcXzQgP642-d1KIkBif7hzksYj7vlNJnFXkxvZ6pmu5iAUdH/000idapingala.GIF


Elas são o que também é chamado de Agni Deva, as partículas
Supraluminosas que constituem a Luz no nível das Dimensões não separadas e não desviadas.

Dessa maneira, Ida e Pingala não serão mais cruzadas, na nova Dimensão, mas irão caminhar lado a lado para
realizar a Unidade de uma só coisa.

Os cruzamentos e, portanto, os nódulos que literalmente oprimiam os seus chakras foram criados para evitar
que a Luz fosse revelada antes da hora, em meio a esta densidade.

Somente alguns seres despertos, entre os despertáveis, conseguiram transcender os limites da encarnação e
superar a dualidade e a morte deste corpo.

***

Pergunta: o efeito de descruzar os dois canais Ida e Pingala corresponde ao que alguns chamam de
subida da Kundalini?

É preciso considerar duas épocas: aquela que é anterior a 1984, antes que a Luz começasse a se manifestar
no seu Interior e, evidentemente, antes também do período que começa em 07 de julho de 2009,

correspondendo, real e concretamente, ao início da Revelação.
Antes de 1984, o trabalho de ascese espiritual consistia em passar do ego ao Coração.

Ao passar do ego ao Coração, e despertando os chakras, havia um fenômeno de despertar chamado de
“despertar da Kundalini” que queimava literalmente o que vocês chamam de bainha dos chakras, situada na

intersecção de Ida e Pingala.
Ida e Pingala circulavam então no nível das costas, de maneira alternada, da esquerda para a direita e cruzando

no centro, vindo literalmente oprimir e impedir que a Sushumna despertasse.
Isso era uma proteção.

Naquela época, foi efetivamente possível, para alguns seres, despertar a Kundalini.
Desde 1984, e bem mais recentemente, foi pedido a vocês para não mais despertar a Kundalini, mas para

aceitar o Abandono à Luz, ou seja, para aceitar a Luz multidimensional que vem forrar o seu ser e, sobretudo,
que vem atapetar a Sushumna, os canais Ida e Pingala, indo duplicá-lo, de algum modo, pelo exterior, a fim de
criar um canal de ressonância e de comunicação, permitindo despertar as cinco novas Lâmpadas e a conexão

com o seu veículo de Eternidade e de Estado de Ser.

***

Pergunta: é, então, o fim do Caduceu?

Sim.
O fim também da doença, evidentemente.

NOTA: O Caduceu ou emblema de Hermes (Mercúrio) é um bastão em torno do qual se
entrelaçam duas serpentes e cuja parte superior é adornada com asas. É um antigo

símbolo, cuja imagem pode ser vista na taça do rei Gudea de Lagash, 2.600 anos a.C., e
sobre as tábuas de pedra denominadas, na Índia, nagakals. Esotericamente, está

associado ao equilíbrio moral, ao caminho de iniciação e ao caminho de ascensão da
energia kundalini. A serpente da direita é chamada Od, que representa a vida livremente
dirigida; a da esquerda Ob, vida fatal e o globo dourado no cimo Aur, que representa a
luz equilibrada. Estas duas serpentes opostas figuram forças contrárias que podem se

associar, mas não se confundir. Também é um símbolo moderno das ciências
contábeis, porém é frequentemente confundido com o símbolo da medicina, que, é

representado pelo ‘bordão de Esculápio’ ou ‘caduceu de Asclépio’. (Fonte: Wikipedia.org)

Na 5ª Dimensão, quando ocorrer a Translação, vocês estarão em mundos de pura Luz, seja qual for o seu nível
dimensional.

A Sombra não existe e não pode existir e, portanto, não existirá doença.
A conexão direta, consciente, com a FONTE, impede qualquer alteração e desequilíbrio desta dita “FONTE”

em meio aos seus novos organismos.

***

Pergunta: os caminhos de Compostela são uma projeção da constelação da Virgem sobre a Terra?

Há muitas projeções de constelações em meio ao seu globo terrestre.
A projeção da constelação da Virgem é uma realidade, efetivamente, no caminho de São Tiago.

A projeção da constelação da Ursa Maior está presente no México.

http://api.ning.com/files/dM6a4AYRwJP2SJendiLvzXHKNkCzqrPZM5S2QPOeqHFyCvKBBK9lSHxMqBdeDtyamcH11LRcOIT*64a9vw6apgJaq67fJn3L/000caduceu1.jpg


A projeção da constelação de Órion está desenhada, de maneira perfeita, no Egito.
A projeção da constelação das Águias, de Altaïr, ocorre, de maneira perfeita, em Teotihuacán (México).

Lembrem-se de que existe uma ressonância descendente e ascendente, mas que incorpora a Verdade da Luz.
Assim é com as igrejas do apocalipse de São João.

Assim é com tudo o que existe nesta densidade.
As pirâmides, quando elas restabelecem suas funções, são os tradutores dimensionais e os conectores

dimensionais, para diferenciar dos portais e vórtices dimensionais.
As pirâmides, em qualquer lugar sobre este planeta, são os ancoradores da Luz e os ancoradores

multidimensionais.
Elas permitem, literalmente, a Ressurreição e a Translação Dimensional.

Elas são os acumuladores associados ao que vocês chamam de “ondas com efeitos de forma”, permitindo
transcender os limites da vida nesta Dimensão.

***

Pergunta: a região da Inglaterra onde há os Crop Circles também corresponde a uma projeção de
constelação?

Sim.
A região de Stonehenge corresponde aos Mestres do tempo.

Os Mestres do tempo são retransmitidos por Saturno enquanto Cronos e Mestre do tempo.
O calendário cósmico e o calendário humano são refletidos por uma civilização e uma constelação que é

chamada de Plêiades, à qual se junta a constelação de Arcturius, o Leão.
Assim, aqueles que traçam, a nosso pedido, alguns Crop Circles (círculo das plantações), são efetivamente os

Pleiadianos e os Arcturianos da 11ª e da 18ª Dimensões.

NOTA: “O último Crop Circle remonta a 15 de agosto (2009). Não haverá mais, porque o conjunto da
missão, do que deveria ser cumprido, foi realizado. Vocês estão agora na hora da Revelação e na hora da

atualização desta Revelação. Não há, portanto, mais necessidade de lhes encaminhar mensagens sob
esta forma. 

Certamente, outros Crop Circles vão aparecer (não da Luz). Mas eles não serão criados por aqueles que
foram encarregados, como até agora, de criar esta dimensão em sua Dimensão. O conjunto de mensagens

foi entregue. Resta-lhes agora viver o que foi entregue. Com consciência e no seu mundo”. ARCANJO
ANAEL (17.10.2009)

***

Pergunta: é verdade que, nessas constelações, teria ocorrido um desenvolvimento paralelo de
formas humanoides e de formas não humanoides, de animais?

O que vocês chamam de “animal”, no sentido terrestre da 3ª Dimensão, vem por vezes de Dimensões bem
superiores ao que vocês podem imaginar e até mesmo conceber.

Eles são, aqui, um pálido reflexo invertido da realidade da Luz que são as Águias, os Leões, os Golfinhos e
outros mamíferos marinhos.

Os Pleiadianos são, assim como os seres de Sírius, seres essencialmente Delfinoides.
Os Arcturianos são os Leões.

A Ursa Maior corresponde a diferentes civilizações, algumas dessas civilizações são Ursos, efetivamente, e
outras são aquelas que vocês conhecem bem, sobre a Terra, denominados Lagartos ou Répteis.

Sobre esta Terra e em meio a esta densidade, esses animais se arrastam ou andam com quatro patas, porque
perderam sua orientação e sua verticalidade em relação à FONTE.

Isso é uma criação pervertida da Luz.
Entretanto, existem seres que, eles, não perderam esta dimensão ascensional: são os seres aéreos que vocês

chamam de Águias.

***

Pergunta: no nosso idioma francês, a Vibração AL que evoca a FONTE aflora bem facilmente. Como
é nas outras línguas?

Ela existe em todas as línguas, hindus, europeias, semíticas e outras.
Vocês vão encontrar necessariamente as mesmas raízes silábicas ou, então, elas estarão invertidas e irão se

apresentar ao contrário, como “la”.



Tanto no grego, como no latim, como nas línguas indo ou hindus, vocês irão encontrar exatamente a mesma
coisa.

Evidentemente, há uma diferença entre God e Od, mas, no entanto, sempre estarão incluídas, no nível das
palavras pronunciadas, a sílaba invertida ou real correspondente ao que se quer denominar, seja qual for a

língua sobre este planeta.
Isso se refere a todas as línguas, e até mesmo aos dialetos locais.

Aprender um idioma certamente é útil, mas o mais importante é compreender a Vibração.
 Se vocês se ligarem literalmente à ressonância, à atração e à Vibração do que vocês pronunciam, pouco a
pouco, e gradativamente e à medida da adição das novas Chaves de Luz, por nós mesmos e pelo Arcanjo

METATRON, vocês vão compreender a Essência, sem qualquer esforço, sem passar pelo aprendizado, pois
este processo de linguagem Vibral está integralmente inscrito no seu cérebro.

Há, então, muito poucas sílabas para conhecer.
As derivadas, que são em número de doze para cada sílaba, são apenas de muito pouca importância em

relação à origem da Vibração.

***

Pergunta: quais são os efeitos da música invertida?

A música invertida, concebida pelos seus grandes compositores, eleva, evidentemente.
Ela eleva a alma, mas ela não pode revelar.

Se vocês a inverterem, vocês revelam em vocês a linguagem Vibral.
Façam a experiência.

Todas as frases que vocês pronunciam no seu idioma são a inversão da Luz.
Isso não quer significa que elas fazem parte da Sombra, obviamente, mas elas permitiram à Luz ser veiculada

em meio à Vibração que eu chamaria de degenerada, da língua e também da telepatia.
Encontrar a Essência e encontrar a origem da Vibração já é, por si só, Vibrar nessas novas frequências que

lhes são reveladas e que lhes serão reveladas cada vez mais.
Entretanto, há uma língua que foi utilizada e que, aí também, é falsa.

Quando eu falo de inversão de banda magnética, eu não falo da língua falada por alguns adolescentes
chamada de “verlan” (falar invertendo as sílabas) ou “ao inverso”.  

Eu falo, sim, da inversão total, assim como vimos e experimentamos aqui, com as notas de música, que são as
cinco sílabas originais guardadas em Vega da Lyra.

***

Pergunta: por exemplo, a palavra “merci” iria se tornar “ci-rem”?

Se vocês quiserem compreender o sentido original em relação à Luz, vocês têm “mer” e “ci”.
Se vocês quiserem agora inverter totalmente, vocês têm “isse-rem”.

***

Pergunta: os mantras também são inversões?

A maior parte dos mantras de origem oriental começa pelo OM, correspondendo ao OD.
Simplesmente, o OM enraíza o OD na matriz, no nível do 2º chakra.

Vocês têm o hábito de mantras com o OM, ou com o som OM, que visam enraizar.
Agora, se vocês quiserem se liberar, é preciso assentar a Vibração, não mais no 2º chakra, mas no Coração,

através do OD.

***

Pergunta: a Vibração lida é suficiente ou é melhor ouvi-la?

O que é visto não é o que é vibrado.
Os olhos são mentirosos, porque eles falsificam a Luz.

Apenas a Vibração que está além dos sentidos da visão e que corresponde ao ouvido.
O ouvido é o único sentido que não foi invertido.

Assim, ouvir faz Vibrar.



***

Pergunta: e sobre os cantos gregorianos cantados em latim romano?

Eles participam da mesma Vibração dissimulada.
Eles elevam a alma, mas elevar a alma pela música não é revelar a Luz pela descida da música invertida.

Em um caso, há aspiração da alma para os domínios etéreos.
No outro caso, ao inverter, é a Luz e a Revelação da Luz, Vibração e vibrante, que desce até você.

Assim é nos tempos que vocês vivem.
O Espírito Santo começou a fusionar sobre a Terra a partir do mês de agosto de 1984.

Hoje, ao Espírito Santo foi associada a Radiação do Ultravioleta.
À Radiação do Ultravioleta, no meio das Núpcias Celestes, foi associada a Vibração e a Revelação da FONTE.

***

Pergunta: nos números, como é o sistema decimal e binário?

O código binário, decimal, é uma inversão.
O verdadeiro código não pode ser binário, em meio à Criação, mas apenas pode ser ternário e, portanto, em

12, e o 12 encontrando-se de novo no nível de três possibilidades.
O código binário da sua informática não é absolutamente quântico, pois ele não admite uma terceira

possibilidade.
A verdadeira Inteligência corresponde ao ternário.

***

Pergunta: MARIA sendo a Criadora, isso significa também que Ela criou o Verbo?

Ela transmitiu o Verbo.
O Verbo tem por origem a FONTE Pai/Mãe Una, mas, a partir do momento em que há manifestação e criação

das Dimensões que vão se afastando da FONTE, há necessariamente encarnação do Verbo.
A encarnação do Verbo se fez em MARIA, o Verbo se fez carne.

Jeshoua, Jesus, o Ungido do Senhor, KI-RIS-TI, é então aquele que nasceu em meio à matriz não da Mãe.

***

Pergunta: então, é preciso também inverter o nome de Jeshoua?

Jeshoua é, de fato, o Yod He Vav He (transformação da Luz no princípio invertido, ou seja, satânico)
transformado pelo Shin de Jeshoua que veio colocar o movimento e a inversão a fim de limitar a potência de
Yod He Vav He e transformá-la em Luz pelo princípio do Shin (ndr: Yahvé é transformado pelo Shin, que se

torna Jeshoua).
O Shin é movimento, ele é o valor numérico 300 e a própria inversão do princípio do Yod He Vav He e,

portanto, do retorno à Luz.
Vocês não têm que inverter Jeshoua.

Vocês têm que inverter, na sua linguagem e no seu cérebro, Jesus ou CRISTO.
Vocês caem de novo em IS (IS-IS).

O Verbo se fez carne.
É a Vibração da 11ª lâmpada que corresponde à Revelação do Verbo que se fez carne.

***

Pergunta: como não julgar já que, aparentemente, isso faz parte da nossa estrutura?

Aí estava o objetivo do ascetismo, nos tempos antigos.
Buscar o Reino dos Céus ou meditar (com apoio ou sem apoio), assim como disseram os povos tibetanos,

permite chegar à Iluminação.
A Iluminação é transfiguração permitindo transformar a Luz e fazendo com que o julgamento desaparecesse

em vocês.
A encarnação é julgamento.



A encarnação é julgamento.
A descida em meio a esta densidade, para os fins da experiência consentida pela FONTE e organizada,

permite fazer a experiência da dualidade.
Retornar à Unidade é superar a dualidade.

Não podemos superar a dualidade ao julgarmos.
Enquanto vocês estiverem na discriminação, no bem, no mal, vocês participam do jogo da dualidade.

Hoje, o esforço é diferente, porque antes de 1984, vocês tinham que se esforçar para subir para a Luz e o
acesso à montanha era difícil, mas, hoje, é a Luz que vem para vocês, desde 1984.

Então, não há dúvida de que o Abandono à Luz permitiu a muitas pessoas viver o despertar da Kundalini.
O Espírito Santo, descendo desde 1984, revelou a Kundalini.

A Radiação do Ultravioleta, descendo entre vocês, retransmitida pelo nosso Conclave e por MIGUEL,
despertou a Lâmpada (chakra) do Coração.

A Vibração da FONTE, que foi acrescentada, possibilita em vocês a reunificação da Tri-Unidade e a passagem
do código binário para o código ternário.

A Revelação do código ternário através das cinco novas Vibrações das suas cinco novas Lâmpadas, torna
possível a passagem da Tri-Unidade na Unidade.

Dessa maneira, vocês escapam da dualidade.

***

Pergunta: no dia a dia, quando esse julgamento chegar, será suficiente ali colocar a Luz?

Quando o julgamento surgir, isso assinala que você não vai retornar à Unidade.
O retorno à Unidade não pode mais ser a dualidade da Sombra e da Luz.

Assim, querer compensar e perdoar, pela Luz, o julgamento que vem da Sombra, é uma primeira etapa, mas
vocês não podem passar a sua vida agindo desse modo.

É nesse sentido que o Abandono à Luz vem instituir, em vocês, a ausência de julgamento.
Vocês não podem chegar ali sozinhos.

Vocês podiam chegar, antigamente, chegar à imortalidade, mas quantos seres conseguiram isso?
Hoje, trata-se de um processo de massa aberto para toda a humanidade.

Deste modo, então, ao se Abandonar à Luz, ao se Abandonar à Inteligência da Luz, o que significa aliançar-se
de novo e com CRISTO, naquele momento o trabalho é feito por CRISTO.

A redenção ocorre pela intercessão da Luz e não unicamente pelo seu esforço pessoal que, na maioria das
vezes, é esforço do ego.

***

Pergunta: na palavra cristal, há a palavra CRISTO, ao que corresponde o fato de ter acrescentado
AL?

AL quer dizer “CRISTO elevado”.
AL significa Divindade e elevado.

O “CRISTO elevado” é aquele que desceu em meio à matéria, à matéria mais densa que é o cristal.
 O cristal é portador da Luz, assim como a possuía o portador da Luz chamado de Arcanjo Lúcifer.

Todos os cristais são uma condensação da Luz.
A Luz, em meio a esta Dimensão, foi sustentada há muito tempo em meio aos cristais.
Os cristais estão enredados com a matriz original, pois eles não podem ser alterados.

Evidentemente, eles podem ser mal utilizados, mas, no entanto, a sua estrutura está em conformidade com o
plano original.

Assim, o primeiro reino da natureza, em sua organização em meio ao reino cristalizado, permite a reconexão.
Nesse sentido, os seres de Sírius, os grandes Golfinhos da época, trouxeram as matrizes cristalinas que
permitiram realizar, sobre a Terra, a ancoragem da Luz em meio aos Multiversos e às Multidimensões que

permitem, hoje, e que irão permitir, ainda mais tarde, a este Sistema Solar e a este planeta, evoluir nos espaços
de Luz.

Os cristais irradiam, pela sua própria Presença, independentemente do uso ou do mau uso que vocês façam
deles.

Eu os lembro de que os cristais matriciais estão inscritos em meio à matriz cristalina que é o núcleo cristalino da
Terra.

A inserção, em meio mesmo à sua densidade dissociada, associada à visão das Águias de Altaïr e dos
grandes Golfinhos de Sírius, permitiu, pela sua projeção temporal em meio à totalidade dos Universos,

antecipar o que iria acontecer milhões de anos mais tarde, ou seja, o isolamento da Terra por algumas raças
querendo experimentar a ruptura total da FONTE.



Deste modo, os seres chamados, além dos Planejadores, de Supremos Planejadores, realizaram a inserção
das matrizes cristalinas em meio aos Universos que iriam viver a separação, a fim de permitir, quando chegar a

hora, o retorno em meio à Unidade.

***

Pergunta: poderia falar de novo sobre o Verbo CRISTO?

Eu jamais falei de inversão para CRISTO.
CRISTO veio restabelecer.

Quando vocês invertem CRISTO, vocês têm o quê?
Vocês têm IST, não há inversão para este nome.

Cada nome, mesmo aquele que vocês possuem, está invertido.
Isso não significa que vocês são Sombra, mas que vocês são portadores da Luz invertida, pelo seu prenome

(primeiro nome), em meio mesmo a esta Dimensão.
CRISTO veio, pelo seu sacrifício, instaurar a conversão do Yod He Vav He, ou seja, da cruz, a cruz estando

ligada à matriz que quis se separa da origem.
Eu jamais disse que a Luz Crística era invertida, evidentemente.

Agora, no que diz respeito às experiências realizadas na periferia da FONTE, das quais vocês participam, e das
quais participam alguns Universos multidimensionais denominados 3ª Dimensão dissociada, os Supremos

Planejadores tiveram acesso no início e no final.
Assim, CRISTO, que é o Alfa e o Ômega, tem conhecimento do início e do fim.

Nós então inserimos, em meio a esta matriz que ia se tornar dissociada, o próprio princípio do retorno à
Unidade.

Este próprio princípio do retorno à Unidade foi materializado, efetivamente, pelos cristais.

***

Pergunta: como utilizar um quartzo lapidado em dodecaedro?

As cinco formas geométricas perfeitas, chamadas de Sólidos de Platão (os únicos poliedros regulares), são a
materialização, em meio à sua densidade, da nota Vibral autêntica.

Assim, indo do OD ao AL, há os cinco Sólidos de Platão.
Dessa maneira, o dodecaedro está ligado à nota IS e à Vibração de IS, ou seja, do Verbo Criador.
O OD, no nível da Vibração, corresponde ao que vocês chamam de pirâmide triclínica (tetraedro).

O ER corresponde à fundação da nova Dimensão, inserida em meio à Radiação do Ultravioleta no seu
Coração, no cubo (hexaedro), simbolismo da cruz do planeta Vênus e da reversão.

Mas eu vou parar por aí, pois isso lhes será revelado espontaneamente assim que vocês tiverem, em vocês, as
Chaves da linguagem matricial silábica original.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article40fa.html
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
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http://autresdimensions.info/article40fa.html
http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-1er_aout_2009-1-article40fa.pdf
http://api.ning.com/files/dM6a4AYRwJMXMgq5NE6luDOlvsSsx*HWaEAwCZZOecEfstjUuNVSeqfh-c*nI3-BMgq1ywBhH30QGqQ6Gm1dTVI3hYKKURQ8/000solidosdePlatao1.jpg
http://portaldosanjos.ning.com/


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

Eu sou Anael, Arcanjo.

Almas humanas em encarnação e em peregrinação, vimos sucessivamente, nós, Arcanjos do Conclave, permitir-lhes
viver uma Radiação própria a cada um de vocês, independente da Radiação do Ultravioleta, independente da

Radiação da Fonte e independente da Radiação do Espírito Santo.

Vimos trazer-lhes a Radiação de forma sete vezes mais intensa [em sétuplo] que permite a ativação e a Revelação, nas
suas estruturas corporais, das cinco novas frequências, dos cinco novos sons.

Eu não me estenderei sobre o seu significado, isso lhes será revelado e desvendado quando chegar a hora, pelo
Arcanjo Miguel, que é o seu papel.

Cabe a ele anunciar-lhes as cinco novas Vibrações que serão transmitidas pelo Arcanjo Metatron, a fim de lhes
permitir acolher em vocês, em suas caixas e no Templo de vocês, a Vibração e a Santificação da Radiação das cinco

novas frequências.

Vocês têm necessidade, para isso, de acolher a transmissão, a Radiação e a efusão, da Vibração e da Radiação dos
sete Membros do Conclave [dos 7 Arcanjos que participam da evolução deste sistema solar].

Isso se fará na recepção silenciosa.
Eu começo assim.

Eu me permitiria, ao mesmo tempo permanecendo no Interior desse canal, pronunciar, a cada vez, o nome do Arcanjo,
antes da sua Radiação e da sua transmissão.

Eu começo assim por mim mesmo.

*

Anael.

... Efusão de energia ...

*

E eu lhes peço agora para acolher Miguel.

... Efusão de energia ...

*

E eu lhes peço agora para acolher Jofiel.

... Efusão de energia ...

*

E eu lhes peço agora para acolher Uriel.

... Efusão de energia ...

*

E eu lhes peço agora para acolher Gabriel.

... Efusão de energia ...

*

E eu lhes peço agora para acolher Rafael.



... Efusão de energia ...

*

E eu lhes peço, agora, para acolher Metatron, que pronunciará ele mesmo as cinco sílabas sagradas
correspondentes às cinco novas Vibrações.

*

Eis Metatron.
.

.. Efusão de energia ...

Ehie - Asher - Ehie - OD - ER - IM - IS - AL - Ehie - Asher – Ehie

*

Assim, a Vibração do som ativa, em suas estruturas, em suas caixas e no seu Templo, abrindo em vocês as portas da
Sacralidade, a possibilidade do retorno na Unidade.

Vocês, Sementes de estrelas, filhos da Lei do Um e da Unidade, filhos da Fonte, assim, sela-se em vocês a promessa
do retorno à Unidade, do retorno à Verdade, à Luz em Cristo.

Sua liberdade é inalienável, sua liberdade absoluta se encontra fora desse mundo que vocês devem, no entanto,
contribuir para elevar, por sua Presença e sua Radiância, pela Luz que vem, que foi e que é, pela Fonte Una.

O fato de selar a Luz em vocês, abre o seu Templo de interioridade para a manifestação da sua Presença, da sua
Radiância, da Alegria.

Peçam e lhes será dado, participem e vocês irão participar.

A hora é para a abertura do que deve sê-lo, a hora é para o fechamento do que deve ser fechado.

As limitações passam para o ilimitado.

Sua credibilidade na Luz ditará a sua Vibração, através do estado de ser, através da manifestação, nesta densidade,
do seu corpo de Estado de Ser, corpo de Luz, uma Luz fora desta dimensão e que vem, no entanto, a vocês, revelar-

lhes e elevá-los na Vibração Una, na Essência, na manifestação da Glória e da Graça.

Almas Humanas, vocês irão viver a experiência da Luz, nada mais deve atrair a sua Consciência, o seu olhar ou a sua
ação.

A ação verdadeira e justa, para vocês, como para todos os seus irmãos, consiste em acolher a Luz, em deixarem se
transcender e se transfigurar, em deixarem-na trabalhar em vocês a fim de lhes permitir ir na Eternidade, no Estado

de Ser, em sua dimensão de Sementes de Estrelas que vocês são.

Nós lhes transmitimos, o Conclave e eu mesmo, a garantia da nossa assistência, a garantia da nossa luminescência,
a garantia da nossa proteção.

Nenhuma dúvida, nenhum medo vão, doravante, poder invadir o seu Espírito.

A Luz é certeza.
A Luz é Alegria.

A Luz é evidência e manifestação.

Os momentos que estão chegando são momentos de Alegria, de redescobertas.

Não se deixem impressionar pelo que os seus olhos e os seus ouvidos vão ver e ouvir.

Vocês são a Eternidade, vocês são o Estado de Ser que se desperta em vocês.

Vão ao seu centro, na sua Interioridade, lá onde se encontra a Paz, lá onde se encontra a Alegria.

Tornem-se o eixo do mundo, abracem e se deixem abraçar pelo abraço da Luz.

Há liberdade apenas na Verdade da Luz.
Há liberdade apenas abandonando o livre arbítrio procedente da dissociação.

Há liberdade apenas vivendo a Unidade.
Há liberdade apenas no seu Estado de Ser, na sua Eternidade e na Verdade da sua Essência.



Almas humanas, Anael, Arcanjo, e o Conclave, banham vocês, ainda uma vez, com o Amor Luz/Vibração, com o Amor
Luz/Verdade, a fim de confortá-los na Luz.

Recebam, Acolham esta Vibração.

... Efusão de energia ...

************
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Questão: poderia desenvolver sobre Chokmah?

Chokmah é o que intervém antes de Binah. 

Vocês estão no triângulo Sefirótico superior.

Nós não estamos aqui para falar da Cabala, mas, entretanto, como o constataram, o triângulo Sefirótico superior está
exatamente ao inverso do triângulo Sefirótico inferior.

A passagem pelas portas da encarnação e da dissociação, em sua garganta, e da Sefirah invisível, Daath, os conduz
a experimentar a inversão da Luz inscrita na árvore Sefirótica e na própria natureza de seu corpo físico.

A inversão desta Luz se faz pela ‘porta do insondável e do desconhecido’, ligada a Chokmah e a Binah, que
precipitam, aí, a inversão da Luz no nível da sua pupila.

***

Questão: poderia nos falar do fato da nossa pupila ser negra?

A pupila é a que lhes remete uma luz falsificada.

O que vocês veem com seus olhos não é o que vocês podem ver com o coração.

Assim como isso foi sempre dito pelos místicos que atingiram certo grau de evolução e de Ascensão, o que vocês
veem com seus olhos é ilusão, o que vocês tocam com as mãos é a ilusão desta dimensão.

O essencial é invisível para os olhos.

Ele é percebido pelo coração e o ‘olho do coração’ não é o ‘olho da cabeça’.

Assim, o olho da cabeça os remete a uma imagem no espelho.

Ele os faz perceber um espectro específico que vocês chamam de luz visível.

A luz visível é apenas uma precipitação da luz invisível.

A verdadeira Luz é veiculada pelas partículas de alta densidade, vibrando e manifestando condições de Luz
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completamente diferentes daquelas que vocês conhecem nesta luz alterada.

Assim, o olho, por exemplo, da dimensão 3ª e não dissociada, ou seja, com acesso à 5ª dimensão, não pode
comportar pupila.

Como sabem, aliás, a imagem que se forma na sua retina é, ela também, invertida uma segunda vez, segundo o
princípio da câmara fotográfica.

***

Questão: isso significa que hoje não é mais desejável estudar a Cabala? 

Nenhum estudo é necessário.

O conhecimento de algumas palavras que eu lhes digo, através da Cabala, não é um conhecimento intelectual, dado
que eu não tenho cérebro, no sentido em que vocês o entendem, ele é ‘conhecimento do coração’.

O conhecimento do coração é um conhecimento direto, através da língua Vibral, através da Vibração e através da
Luz.

A compreensão é automática, ela não é reflexão no cérebro.

Vocês não podem compreender isso enquanto as chaves situadas no nível do seu cérebro não sejam destrancadas,
é isso que vai se produzir muito em breve.

Não é portanto questão de estudar o que quer que seja, mas viver o ensinamento em seu ser Interior, porque todas
as respostas ali estão, assim como isso lhes foi dito.

Todo estudo exterior seria, hoje, um afastamento da Luz autêntica.

Vocês não podem, assim como foi dito e repetido, tocar a Verdade e tocar os sentidos pelo intelecto.

Isso é impossível.

Todo conhecimento, no sentido intelectual, que ele se refira a aplicações práticas em sua densidade, ou a aplicações
ditas espirituais, não lhes permitirá jamais encontrar a saída desta dimensão.

Ora, se vocês estão aí, é, obviamente, para sair.

***

Questão: quando se coloca questões e você responde, isso faz intervir o intelecto?

Absolutamente.

Há uma resposta que passa pelas palavras que são tomadas no cérebro no qual eu me expresso, entretanto, para
além das palavras, existe uma Vibração, é aquela que eu busco despertar em vocês.

É seu cérebro que vai se apropriar do que devia ser apropriado pelo coração.

Eu repito que todo conhecimento, qualquer que seja, é útil nesta dimensão, mas vocês não podem penetrar os
arcanos das outras dimensões pelo intelecto, o intelecto não sendo jamais uma Vibração, mas, sim, alteração da

Vibração e deterioração da Vibração.

Vocês não podem chegar à sua Luz e à sua eternidade, penetrar seu corpo de Estado de Ser, enquanto o seu
cérebro funcionar, isso é impossível.

É nesse sentido que o Conclave Arcangélico e a Luz Metatrônica virão destrancar em vocês o que os impedia, até o
presente, de compreender e de viver isso.

Ser Criador da Luz, Transmissor da Luz, necessita de não fazer barragem com o intelecto ou o cérebro, senão vocês
permanecem no nível do intelecto e no nível dos poderes da alma.

Assim como foi descrito por Buda, aquele que recebe a Luz, recebe-a pela cabeça, mas se permanecer no nível da
cabeça, ela não penetrará jamais o santuário do coração.

O abandono à Luz necessita também de deixar se fusionar e de descer a Luz nas suas lâmpadas inferiores.

Enquanto vocês mantiverem e guardarem a Luz na cabeça, vocês estão na ilusão mantida pelo ego e o ego os faz
crer que vocês ali chegaram.

Somente a Vibração percebida no Estado de Ser e na eternidade, em seu Templo Interior, manifestada, depois, nos



diversos lugares onde se situam as suas lâmpadas, assinala a autenticidade do que vocês vivem.

A capacidade para ir para o Estado de Ser é o sinal da sua capacidade ascensional.

Muitos seres humanos vão viver a Luz na cabeça e ali irá se instalar.

Isso corresponde a uma Luz que ilumina a cabeça.

Mas o acesso à Luz não pode se fazer pela cabeça, mesmo se for um ‘ponto de penetração’.

O acesso à Luz, ou seja, à Eternidade, ao seu corpo de Estado de Ser e à dimensão de Cristo não pode passar, em
nenhum momento, por um ensinamento.

Pode apenas passar pela realização, no seu Templo Interior, que é o corpo de Luz, da alquimia da Luz em si, ou
seja, da transmutação desta Luz, não no cérebro, mas no nível do coração.

As questões, assim como as nomeiam, são apenas os meios de fazer vibrar, em vocês, o estágio cardíaco.

O que os impedia até o presente de penetrar o santuário do coração era efetivamente a ‘franja de interferências’, ou
seja, o aspecto emocional e mental que vestia seus corpos e que os impedia de penetrar o santuário do coração.

A ação do Conclave, em particular a ‘purificação Micaélica pelo Fogo’, diminuiu, como o sabem, e quase fez
desaparecer esta franja de interferências ligada à distância existente entre o mental e o Supramental.

Entretanto, o ser humano tem a capacidade extraordinária de tudo trazer ao nível do mental e, portanto, de reconstruir
ele mesmo suas próprias barreiras, opondo-o e impedindo-o de ter acesso a sua própria Luz, é isso que vocês

devem abandonar em vocês.

Lembrem-se do que disse Cristo: «ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser como uma criança»,
quer dizer, sem mental.

A compreensão vem do coração, ela não vem do intelecto, porque ela é conhecimento direto.

O conhecimento não está jamais na cabeça, que é apenas um reflexo da Luz.

Do mesmo modo, e eu já falei disso, a parábola do Cristo com relação à riqueza é totalmente o que lhes chegará no
momento vindo: aqueles que tiverem guardado para si, pelo sentimento de medo, pela antecipação, qualquer soma

de dinheiro, encontrar-se-ão profundamente alterados, no momento vindo.

Esta é uma Verdade ligada à Luz e não ligada a qualquer sentença, a qualquer julgamento, mas a Verdade inerente à
própria manifestação da Luz Crística.

A nova dimensão é uma mudança total de paradigma.

As regras que vocês aplicaram e que eram lógicas, em todos os sentidos do termo nesta dimensão, não podem
coexistir com as regras da nova Vida.

Vocês devem se preparar, e esta preparação não é intelectual, ela é vibratória.

Não é questão de preparar os elementos materiais de antecipação, ainda que sejam talvez agradáveis a ter no
momento vindo, entretanto, a maior das preparações é verdadeiramente o que eu chamei, já desde 3 meses,

o abandono à Luz.

Enquanto vocês não estiverem abandonados e perdoados, vocês não poderão aceder à totalidade do que vocês são.
O mental não pode mais, e não deve mais, controlar seu caminho.

Na língua silábica, em sua língua e nas outras línguas, o mental é ‘mentira’, ele é aquele que mente, elevado ao título
de Divindade, mas isso é sonho e ilusão.

Isso quer dizer também que toda questão que nasce em seu intelecto deve ver a compreensão e a resolução ao nível
do coração.

É o que nós fazemos, desde as efusões dos Casamentos Celestes, e é o que realizaremos muito em breve, Graças à
intervenção do Senhor Metatron.

Essa é também toda a diferença entre o coração que dá e a cabeça que toma.

Através das cinco sílabas sagradas originais, no desenvolvimento da manifestação, as vogais a, e, i, o, u podem ser
permutadas sem qualquer problema.

Assim, no OD, vocês podem encontrar, no mesmo significado, em uma tonalidade diferente, o AD, o ED, o ID e o UD.

A permutação das vogais lhes dá um enriquecimento do desenvolvimento da manifestação a partir da língua Vibral
inicial e dos sons iniciais.

Eu insisto no fato de que, doravante, vocês vão passar e integrar a verticalidade na horizontalidade, vocês
vão passar pela Cruz e pelo Mistério.

Isso se desenrola através do 12, através do 6 e o 5 + 1, mas eu deixo Mestre Ram lhes explicar isso (*).



O que tenho a lhes dizer, vocês vão compreender imediatamente o alcance, a organização de uma ou de várias das
sílabas nas quais vocês trabalharam vai lhes dar a explicação das criações nos múltiplos universos e nas múltiplas

dimensões.

Assim, se vocês tomam as primeiras frases de Gênesis: “o Espírito de Deus flutuava sobre as águas”, não se trata de
Deus, como sabem, mas de Elohim.

Agora, se vocês traçam ELOHIM nas sílabas sagradas, após ter permutado o A em E [AL-IM ou EL-O-IM (**)], vocês
têm então assim: EL, OH, HIM. 

Vocês juntam o ponto o mais alto, o ponto o mais baixo, ilustrado pelo ponto mediano.

Vocês estão, nesse nível, na Criação, nesta materialidade, inicializada na partida por uma Eloha, porque Eloha era
uma andrógina primordial chamada, à época, e sempre chamada, de Rainha dos Céus, Maria.

Vocês devem compreender que todos os nomes das diferentes Divindades participam das sílabas primordiais
manifestadas através das permutações das vogais.

Isso lhes permite passar da verticalidade à horizontalidade, a fim de estabilizar o movimento ascensional nos
multiversos e nas multidimensões.

Nessas poucas palavras, eu vou agora deixá-los com o Mestre Ram.

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

(*) – ‘Iluminar a Cabeça pelo Coração’ – RAM (02.08.2009):

http://www.portaldosanjos.net/2009/08/ram-2-de-agosto-de-2009.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/iluminar-a-cabeca-pelo-coracao

(**) – Mensagem do ARCANJO URIEL (12.08.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/08/uriel-12-de-agosto-de-2010.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-12-de-agosto-de

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=380

02 de Agosto de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-12-de-agosto-de
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/uriel-12-de-agosto-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/08/ram-2-de-agosto-de-2009.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=380
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/iluminar-a-cabeca-pelo-coracao
http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


Questão: o que podem significar as perdas de memória, nesse momento?

Atualmente, não é preciso se preocupar, seja qual for a sua idade, com as sensações de perda de memória.

O que você deixou irá desaparecer, do mesmo modo a sua cabeça como o corpo que você vai deixar ou como a vida
que você vai deixar, para penetrar o Estado de Ser.

O Estado de Ser não é a memória da alma.

O Estado de Ser é a memória do infinito enquanto Semente de estrelas que vocês são.

A experiência que vocês viveram nesta densidade é simplesmente destinada a aumentar a Vibração da Luz interior e
da sua Semente de estrelas.

Penetrando a sua Semente de estrelas e o seu veículo de Estado de Ser, mais nada do que vocês vivem aqui
embaixo terá importância.

Então, é portanto lógico que alguns de vocês encontram certa forma de memória não tendo mais nada a ver com esta
Vida, assim como outros perdem totalmente a memória.

Essa é uma forma de preparação.
Uma memória se vai, outra aparece.

A memória que vocês levam nesse corpo é uma memória efêmera.

A memória que vocês irão reencontrar, ligada ao Estado de Ser, é uma memória eterna.

Ela corresponde à sua história de Semente de estrelas e é muito mais importante do que a memória limitada que
vocês têm em meio a esse mundo que é, de qualquer modo, separada da sua memória de alma e da memória da sua

eternidade.

***

Questão: Alcyone é o Pai ou Alcyone foi criada pelo Pai?
Alcyone é a Fonte.

A Fonte Pai/Mãe.
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Esta Fonte está presente em meio a diferentes retransmissores.

A Fonte do seu sistema solar não é Alcyone, mas Sirius.

A Fonte das Fontes é Alcyone.

Como vocês podem imaginar que a Criação, na sua totalidade, pudesse se limitar a Alcyone?

Assim como eu disse, o Pai/Mãe/Fonte está presente em cada átomo e em cada dimensão, nos multiversos.

Não há, portanto, necessidade de sobrecarregar o Espírito com uma imaginação descontrolada.

O que isso irá levar para a sua alma?

O importante é reencontrar a sua memória de Semente de estrelas.

***

Questão: onde se pode situar Aïn Soph Aor com relação a Alcyone?

Nenhuma importância.

Se eu disser, caro amigo, que ela estaria a três anos Luz do Sol Central de Alcyone, será que isso iria ensiná-lo muito
mais? 

Você é capaz de ali chegar? 

Interesse-se pelo seu veículo de Estado de Ser.

***

Questão: o que é exatamente a «alma»?

A alma é o intermediário, entre o seu corpo de 3ª dimensão (ou corpo de personalidade) e o Espírito.

Quando eu evoco a expressão ‘corpo de Estado de Ser’, nada tem a ver com a alma.

A alma é o que lhes permitiu e lhes serviu de veículo nos mundos e nas rondas que vocês percorrem nesta dimensão
dissociada.

A alma não é a Eternidade.

A alma não é o Estado de Ser.

Ela é intermediária.

A alma é colorida.

A Semente de estrelas está bem além disso.

A alma é a ligação e o elo entre o seu corpo de personalidade e a sua Divindade.

***

Questão: quando reencontramos o corpo de Eternidade, a alma desaparece?

Ela não desaparece, no sentido em que vocês entendem, assim como o seu corpo ou a sua personalidade.

Entretanto, é preciso bem compreender que se trata de um ‘veículo não eterno’, o que quer dizer que a alma lhes
serve enquanto vocês estiverem presentes nesta densidade, enquanto vocês estiverem isolados nesta dimensão

dissociada, sendo, como eu disse, o elo entre o corpo e o Espírito.

A partir do momento em que vocês reencontrarem o Espírito em vocês, a alma se torna, de algum modo, um veículo
de menor importância.

Viver no Estado de Ser está além da Vida na alma.

A Vida na alma era uma Criação necessária para a encarnação e necessária para o aparecimento dos seus veículos
de personalidade.

Eles não têm mais razão de ser para aqueles que irão retornar à eternidade.

Os corpos que vocês criaram são, obviamente, denominados do mesmo modo, corpos físicos, corpos etéreos, até os



cinco novos corpos.

Vocês irão viverão, portanto, em um sistema multidimensional de doze corpos.

Nesses corpos, a dimensão da personalidade estará ausente, totalmente.

A dimensão ligada ao corpo, que vocês chamam hoje de ‘corpo astral’ ou de ‘corpo da alma’ ou de ‘alma espiritual’,
será apenas de importância extremamente limitada em relação ao que vocês irão viver com relação ao Estado de Ser.

A dimensão do Espírito, quando se estende na Consciência, vem, literalmente, apagar, totalmente, o corpo
dissociado que vocês têm aqui embaixo.

O corpo da alma é, ele, um ligante.

Obviamente, ele irá colorir, durante certo tempo, o seu corpo de Estado de Ser, fazendo e permitindo viver as
experiências da Vida na 5ª dimensão, com as suas novas regras e as suas novas leis.

Ao final de certo período de tempo, esse ‘veículo da alma’ irá se afastar de vocês e vocês irão penetrar, naquele
momento, em estruturas ao mesmo tempo mais simples e mais complexas, onde os dados vibratórios vão se tornar

mais simples, muito mais simples.

O desenvolvimento da Vida, no sentido da manifestação e das descidas dimensionais, acompanha-se de uma
complexidade crescente.

Assim, vocês podem, no nível em que estão hoje, apreciar, mesmo não sendo cientistas, a complexidade desta
Criação na 3a. Dimensão dissociada.

Progressivamente e à medida que vocês se elevarem para a Fonte, as coisas se simplificam e se tornam muito
mais simples.

A complexidade está ligada à dispersão e ao fenômeno de reversão de dimensões em dimensões, permitindo-lhes
chegar aí onde vocês estão hoje.

***

Questão: esta 3ª dimensão dissociada permite expressar toda a riqueza criativa do Pai?

Mas obviamente que não, eis que vocês estão cortados da Fonte e do Pai.

Vocês experimentam o que foi chamado de ‘luz falsificada’, ou seja, uma luz que tremeluziu de plano em plano,
chegando em sua região totalmente invertida.

E eu repito o que eu já disse: qualquer que seja a beleza da Vida que vocês experimentam aqui, ela é apenas bem
insípida com relação ao que existe nas outras dimensões não dissociadas.

***

Questão: o corpo de Estado de Ser tem diferentes campos de experimentação paralelos?

Sim.
A partir do momento em que vocês penetrarem o corpo de Estado de Ser, vocês se apercebem de que podem

funcionar, de maneira simultânea, em uma série de experiências.

Isso é difícil de conceber para o seu mental perfeitamente limitado.

Mas, entretanto, a sua Consciência é Ilimitada e, quando ela penetra o corpo de Estado de Ser, ela é capaz de se
manifestar em meio aos multiversos de maneiras que vocês chamariam de sincrônicas.

Não há nem bilocação, no sentido em que vocês percebem em meio a esta dimensão, mas, entretanto, a capacidade,
para a Presença, para estar presente a si mesma em meio aos multiversos.

Não há mais limitação ligada à linearidade do tempo e à compressão do tempo que vocês vivem em meio a esta
dimensão.

***

Questão: você qualificou os Pleiadianos de Organizadores, os Sirianos de Gestores, poderia fazer o mesmo
para os Vegalianos, os Arcturianos, e aqueles de Magellan?



Os Vegalianos são chamados, em sua tradição e nesse plano, de Anjos do Senhor.
Como Anjos do Senhor, eles são ligados ao Senhor, à Luz original.

E, entretanto, é o povo que decidiu conservar intacto um corpo de 3ª dimensão, ao mesmo tempo que são banhados
permanentemente na 5ª dimensão.

Eles intervêm nos universos a partir do momento em que a Revelação da Luz do Criador surge, assinalando assim
o retorno à Unidade.

Eles participam, portanto, do que vocês poderiam chamar de ‘planos de evacuação e de salvaguarda’.

Pela sua capacidade para viver nas dimensões alteradas, eles são extremamente importantes nos papéis de
salvaguarda das almas e dos espíritos, sobretudo.

Agora, no que se refere aos Arcturianos, os Arcturianos são povos que têm uma filiação distante com vocês e eles
intervêm, entretanto, doravante, em meio ao seu sistema solar.

Eles são especialistas na organização, não da alma humana, mas dos sistemas planetários.
Magellan é muito complexo.

Magellan é uma nuvem, não há um Sol diretor, há um conjunto de Sóis que são, de fato, as gestações dos universos
futuros.

Do mesmo modo que na constelação da Águia, Altaïr se encontra, propriamente falando, armazenando o que eu
chamaria de grandes arquétipos universais, do mesmo modo como em Vega da Lira, pela sua capacidade vibratória
para manter a 3ª Dimensão mesmo unificada, há neles os arquétipos vibratórios dos sons e, em particular, dos cinco

sons que lhes foram revelados hoje, as cinco sílabas.

Magellan é, portanto, uma estrutura de mutação, uma estrutura de transmutação e de gestação.

Poder-se-ia chamar, se quiserem, na sua linguagem, o sonho do Pai.

***

Questão: há outros sistemas importantes que estão implicados nas transformações atuais, fora todos
aqueles que você citou?

São inúmeros.

Há muitos sistemas solares, muitas raças chamadas de extraterrestres ou mesmo, ainda, de ultraterrestres, ou
mesmo, ainda, de intraterrestres, que intervêm quando intervém uma mudança dimensional desta Ordem em um

sistema solar.
Jamais esse sistema solar, um sistema solar qualquer que seja, que vive uma transmutação desta amplitude, é

deixado sozinho.

É preciso canalizar, de algum modo, os fluxos energéticos, dirigi-los, amenizá-los ou amplificá-los em função das
reações obtidas, para cada alma humana, como para cada planeta.

Trata-se de um trabalho extremamente delicado que eu chamaria de ‘trabalho de ourives’, necessitando uma
adequação extremamente precisa até o momento em que houver, literalmente, o que eu chamaria de ‘amarração da

dimensão dissociada com as dimensões superiores’.

É essa amarração que lhes será proposta a partir de 15 de agosto [de 2009].

***

Questão: a Vibração do manto de Maria é a primeira Vibração depois da Fonte?

Você deve especificar o sentido de «primeira». 

Do seu ponto de vista, sim.

Mas existem, seguramente, Vibrações muito mais altas e, aí também, primeiramente, com relação a Maria, mas que
são ligadas às entidades não evoluidoras e não evolutivas.

Eu penso, em particular, naqueles que vocês chamam de Quatro Viventes [os quatro elementos] ou, ainda, os Arcanjos.

***

Questão: há portanto «hierarquia» entre os Hayoth Ha Kodesh, Maria e os Arcanjos?



Há linhas evolutivas, linhas não evolutivas, isso eu já disse.

Mas, nessas linhagens evolutivas, existem dimensões que se entrelaçam, ou presenças de algumas dimensões, em
alguns universos, que seriam ausentes em outros universos.

As vias da Criação são múltiplas, elas não seguem uma geração ascendente ou descendente única.

Assim é, do mesmo modo, no seu mundo.

Há seres que vêm da 11ª dimensão, outros, da quinta, outros de mais baixo.

As dimensões são lugares de cruzamento, são lugares de experiências.

É, portanto, normal ali encontrar um conjunto de Presenças, de Consciências, que vêm de horizontes muito distantes.

***

Questão: é normal e positivo ter mais acesso a outros planos?

Progressivamente e à medida que a sua consciência se expandir para o seu veículo de Estado de Ser,
progressivamente e à medida que a ressonância se fizer maior com a sua Semente de estrelas, vocês

reencontram dimensões que lhes foram ocultadas nesta dimensão.

Porque, de fato, de nada teria servido, na experiência da encarnação dissociada, encontrarem-se confrontados com
uma ‘fera cósmica’.

Hoje, isso se revela, porque vocês penetram a Semente de estrelas e o Estado de Ser que vocês são.

Alguns de vocês, assim como eu disse, estão um pouco mais avançados nesse caminho.

Vocês devem, portanto, integrar as verdades novas e as revelações novas.

Entre essas revelações novas, revelam-se a vocês ‘Luzes diferentes’, manifestações de consciência nas quais vocês
não teriam podido pensar, nem estar habituados e que lhes eram, literalmente, aterrorizantes, nesta dimensão.

Assim, isso é normal.

Progressivamente e à medida que vocês viverem no seu veículo de Estado de Ser, vocês irão descobrir que têm
acesso a coisas que vocês jamais haviam imaginado, nem mesmo frequentado, no nível vibratório.

Isso faz parte da Revelação gradual do seu Estado de Ser.

Lembrem-se: a Vida é simples.

A partir do momento em que vocês penetram as esferas do Estado de Ser, vocês não estão mais sujeitos às ‘leis da
influência intelectual e mental’.

Vocês têm, portanto, total liberdade para começar a explorar (mesmo participando desta Vida, nesta dimensão
dissociada) universos totalmente novos.

Obviamente, e lembrem-se desse grande princípio, tudo o que é criado, tudo o que existe nesta dimensão (o animal
mais mítico, a representação de uma pintura a mais abstrata) tem uma origem situada em outro lugar.

A Criação que vocês exercem através do seu espírito, mesmo através da arte, vem de algum lugar, ela não vem de
lugar algum, ela não é uma Criação completamente (“in extenso”), ou no nada (“in nihilo”), mas encontra uma

ressonância com relação a um plano dimensional existente em algum lugar.

Assim é das formas que vocês qualificam, aqui embaixo, de ‘animais’, mas que são ligadas a Vibrações ligadas aos
Deuses ou às Deusas, no sentido primordial.

Compreendam bem que ver um Golfinho que anda no ar poderia lhes parecer, se ele lhes aparecesse, aliás, de
olhos fechados, como algo de extremamente desestruturador para o seu mental.

Então, nós procedemos por toques e a melhor maneira de proceder por toques é afinar, pouco a pouco, o seu corpo
de personalidade, que deve desaparecer, com o seu corpo de Estado de Ser.

Há portanto, aí, realmente, uma forma de aprendizagem.

***

Questão: tudo o que não está em nossa forma de normalidade é procedente da hibridação?

As Vibrações e os DNA e as matrizes ligadas às diferentes formas de Vida e às diferentes Consciências, seja no nível
dos animais, dos vegetais, dos humanos e dos não humanos, apresentam uma série de barreiras que são



intransponíveis.

Por vezes, as hibridações são possíveis.

Mas é como se vocês me perguntassem se era possível hibridar, na sua dimensão, um asno com uma árvore.

Eu lhes responderia que é estritamente impossível.

Entretanto, no nível das multidimensões, podem se apresentar metáforas, no sentido mais forte.

Essas metáforas são Vibrações, ressonâncias ligadas a memórias, que podem, efetivamente, sofrer alquimia, se
misturar e levar a outra metáfora.

Trata-se, nesse caso, de Vibrações e não de formas de Vida, no sentido em que vocês entendem.

Não pode subir no nível do causal.

Um Dragão não pode nem se acoplar, nem dar nascimento a um Macaco.

O interesse é integrar diferentes Vibrações.

Mas vocês devem bem compreender que as revelações às quais vocês serão confrontados superam amplamente as
criações astrais.

Quando eu falo de mundos e quando eu falo de entidades Vegalianas, de entidades de tipo Dragões, quando eu falo
de entidades de tipo Delfinoides, trata-se de entidades bem concretas e bem reais, como vocês, qualquer que seja o

seu mundo dimensional, o que não é a mesma coisa que projeções ligadas às ditas entidades.

Quando é assinalada, ao redor de suas auras, certa Presença vibratória, não se trata de alguma metáfora, nem de
uma Vibração, mas, realmente, de uma Presença.

É preciso bem diferenciar o que é uma Vibração sem suporte dimensional, outra que a dimensão astral, do que
é real, em um nível de realidade que lhes escapa.

A realidade podendo ser definida, não com relação ao estado dimensional, mas, bem mais, pela capacidade para
ressonância no nível de estruturas matriciais, as ‘estruturas matriciais’ podendo se situar tanto na sua dimensão

como em dimensões extremamente etéreas.

Seria, por exemplo, completamente incongruente encontrar, na civilização dos Triângulos, um elefante ou um golfinho
passeando.

Entretanto, a Vibração do golfinho ou do elefante está presente no Triângulo.

Mas ela participa de um plano que não é matricialmente organizado.

Aí, nós não podemos mais falar de terceira dimensão, mas de dimensões muito mais etéreas.

***

Questão: eu não chego a determinar a resposta do coração, para uma escolha, pelo protocolo dado por RAM.
Como ajustar o meu sentir com relação às questões que eu coloco?

O ajustamento se fará automaticamente.

Lembrem-se, vocês estão no período de aprendizado e de descoberta.

A resposta do coração é uma resposta vibratória.

Esta resposta vibratória será tanto mais fácil quando as cinco Vibrações da cabeça se conjugarem às seis Vibrações
do coração.

Isto está a caminho.

Alguns de vocês terão grandes facilidades para verificar, pela Vibração do coração, o que é bom para vocês, no nível
das escolhas da Luz.

Outros não irão chegar ainda a esta facilidade.

Mas isso virá muito, muito proximamente.

Então, não é preciso se inquietar.

Existem também escolhas que devem ser, de algum modo, momentaneamente suspensas.

Elas devem ser postergadas.

Nesse caso, obviamente, não haverá nem para uma resposta, nem para a outra, resposta do coração, porque isso
significa, simplesmente, que não é o momento.

É o seu mental que persiste em dizer que sempre há duas escolhas.



Por exemplo para uma relação: continuar ou deixar.

Para um trabalho: continuar ou deixar.

Mas existem outras escolhas das quais o seu mental não pode se dar conta, que são, de fato, o que vocês
chamariam, segundo a sua dialética, de não-escolhas, onde as escolhas são adiadas para períodos posteriores.

O coração só pode responder, realmente, às escolhas, reais, do corpo de Estado de Ser.

Ele não pode responder às escolhas insufladas pelo mental ou, até mesmo, ligadas à urgência de uma situação.

Existem escolhas que devem ser adiadas.

Nesse caso, coloque a questão antes de saber entre o que escolher.

Será que vocês estão no período das escolhas?

Isso será muito mais ponderado.

***

Questão: nas dimensões não dissociadas, em particular na 5ª dimensão, há a possibilidade de esposar todo
o conhecimento e a complexidade de todos esses mundos ou é preciso estar nas dimensões ainda mais

elevadas?

Assim que vocês chegam ao veículo de Estado de Ser e às dimensões não dissociadas, vocês percebem o conjunto
da Criação e vocês têm o conhecimento real, dado que ele não é mais filtrado pelo cérebro.

O cérebro existindo, entretanto, na 5ª dimensão, torna-se profundamente diferente.

Ele está como, literalmente, ligado, pelas suas antenas, a coisas às quais vocês não acessaram aqui embaixo.

As únicas dimensões que não podem ser exploradas são as dimensões inferiores, 3ª, 2ª e 1ª.

As outras dimensões estão todas interconectadas e são todas interpenetráveis.

Nas dimensões superiores, vocês podem fusionar com não importa qual entidade e trocar informações livremente.

É justamente o privilégio das dimensões outras que as dimensões dissociadas.

Não há alteração de informação e nada, absolutamente nada, pode ser escondido.

Tudo se faz na transparência e na Luz, o que é o oposto do que acontece no seu mundo.

Assim, quando lhes dizemos, nós, Arcanjos, ou quando Maria lhes diz que ela os conhece intimamente, é a estrita
Verdade.

Alguns seres têm a capacidade para ler em uma pessoa como em um livro aberto, mesmo nesta dimensão.

Alguns seres percebem inteiramente o seu caminho.

Vocês não podem nada lhes esconder, mesmo querendo esconder, porque eles leem, literalmente, o seu livro de
vida e a sua memória.

Dessa maneira, vocês podem até tentar sorrir, mas se, em vocês, houver um pensamento que for contrário a esse
sorriso, ele será captado bem mais evidentemente do que o sorriso.

Assim, os seres despertos que se aproximam do seu ser de Estado de Ser não parecem nada esconder e isso é, por
vezes, aí também, um aprendizado por vezes delicado.

Apenas nesta dimensão e nas dimensões ainda mais baixas na escala das Vibrações que as coisas pensam estar
escondidas.

Obviamente, a ‘franja de interferência’ entre o mental inferior e o mental superior nos mascara, até certo ponto, uma
série de coisas.

Mas os seres humanos que tocaram o Estado de Ser, tendo vivido na santidade ou no misticismo, sempre tiveram
acesso ao que vocês são, inteiramente.

***

Questão: nós temos várias linhagens ou ao menos uma linhagem ligada aos animais?

Isso não é uma obrigação.



Há o que eu chamaria de linhagens humanas puras (não entendam, com isso, superiores, entendam, com isso, não
híbridos) ligadas diretamente a grandes arquétipos.

No entanto, eu gostaria de salientar, em todo caso, que a sua Mãe, a nossa Mãe, de todos nós, não é de origem
humanoide.

Assim, há linhagens Arcangélicas, cuja representação antropomórfica, se preferirem, não corresponde absolutamente
à realidade.

Entretanto, entre os Arcanjos, que não são linhagens evolutivas, nós nos apresentamos geralmente como uma forma
humana, isso não é por acaso.

A Humanidade, no nível da sua realidade, é aquela que fez desaparecer, em Essência, a animalidade, mesmo alguns
de vocês tendo linhagens procedentes do que vocês chamam, vocês, de animais, e que absolutamente não são, para

nós, animais.

Assim, cada animal possui Quatro filiações.

Essas filiações podem ser diferentes, mas elas necessariamente tomaram forma nesta dimensão, senão, vocês não
as teriam reencontrado, obviamente.

***

Questão: qual é a origem de Maria?

Alguns de vocês perceberam a Verdade, mas, entretanto, isso não é importante, porque a realidade, sob forma,
“animal”, assinala uma realidade bem superior no nível da Luz.

Lembrem-se de que as ‘linhagens evolutivas' e as 'criativas’ são da Luz, antes de ser uma Animalidade ou uma
Humanidade.

Existe, na Luz, um antropomorfismo do qual decorrem todas as linhagens humanas ou animais.

As ‘linhagens não evolutivas’, assim o é dos Quatro Viventes ou ainda das sociedades do tipo Civilização dos
Triângulos, jamais irão conhecer o antropomorfismo.

***

Questão: a linhagem dos felinos está sob a proteção dos Quatro Viventes, já que um deles é representado,
por vezes, sob forma de leão, da iconografia humana?

É uma representação, sob forma animal, de uma virtude que nada tem de animal, já que os Quatro Viventes não
participam nem das linhagens humanas, nem das linhagens animais.

***

Eu vou agora deixá-los, e deixá-los prosseguir o seu trabalho.

Eu lhes digo até muito em breve. 

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=383

03 de Agosto de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=383


Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

"Lembrem-se e eu lhes digo se não sabem, de que aqueles a quem chamam animais (seus cães, seus gatos, os animais domésticos,
algumas raças de animal selvagem) são uma paródia da Criação.

Porque os ‘maus rapazes’, quando chegaram nesse mundo, criaram eles mesmos formas de vida para zombarem, se querem, de
algumas linhagens.

E eles criaram, voluntariamente, formas animais, como vocês as chamam, que nada têm de animal aliás, porque eu lhes garanto que,
para algumas linhagens e alguns povos vindos da Confederação Intergaláctica, os animais somos nós, no sentido em que vocês o

entendem, vocês, hoje.

Vocês vêm um pouquinho a reversão, não é?

Então, é preciso ter a sabedoria de compreender que as formas animais que vocês vêem são apenas uma representação (um pouco
sarcástica, eu diria, conhecendo os Dracos, eu diria mesmo um pouco, muito, sarcástica) do que são as outras linhagens.

Obviamente, eles não se criaram como animal, não é? heim?
Vocês não verão um Draco sob forma animal.

E, portanto, os animais não são o que vocês acreditam.
Eles são uma representação das linhagens espirituais por vezes as mais elevadas.

Isso vocês o sabem já, por exemplo, para os mamíferos marinhos, que vêm de Dimensões extremamente mais evoluídas que o ser
humano atual presente sobre a Terra."

OMRAAM (Aïvanhov) 16.05.2010

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-16-de...

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

"Eu os lembro, também, de que os animais são apenas uma paródia, criada pelos Arcontes.
De fato, o que de mais engraçado, para um Arconte, do que criar um povo Arcturiano sob a forma de um leão?

O que de mais engraçado, para um Arconte, do que criar um animal que tenha a forma, em sua face, de um povo das Estrelas?
É exatamente o que eles criaram e o que ocorreu."

ARCANJO ANAEL (03.08.2010 - 2/2)

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-22-3-de...

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

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-22-3-de-agosto
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-16-de-maio-de


Questão: Orionis evocou o fato de ser «apresentado à Luz». Poderia desenvolver?
Atualmente, na sua densidade, vocês despertam as lâmpadas, alguns, recentemente, outros, de maneira muito

mais antiga.
Alguns canais, alguns circuitos vibratórios e de consciência são ativados em vocês, eles estão em preparação.

Quaisquer que sejam as experiências que vocês têm vivido, uns e outros, são apenas preparações e
experiências.

A Luz que vem é aquela da Verdade, ela vai, portanto, se encontrar presente na totalidade do que vocês
construíram, na totalidade do que vocês são, no Estado de Ser e na personalidade, porque vocês ainda

participam, atualmente, desses dois planos.
A Luz que vem é preparação, certamente, pela adição de novas chaves, sobretudo pelo Senhor Metraton,

entretanto, para vocês, seres humanos, que vão viver, não em sua densidade, a oposição Sombra/Luz, mas a
totalidade da Luz em seus veículos de Estado de Ser e de personalidade.

Isso corresponde, não a uma confrontação, mas a uma Apresentação.
A Apresentação da Luz é também chamada de Transfiguração, porque, frente à Luz que vem do Estado de Ser
(não unicamente do seu corpo de Estado de Ser, mas da Fonte), vai literalmente mostrá-los, a vocês mesmos,

em sua nudez, no seu Estado de Ser.
O que resta da sua personalidade será visto e percebido.

Isto é Apresentação, isto é Transfiguração.
Existe, em vários seres, uma distância real entre o que eles creem e o que eles são, seja pelo pecado, seja

pelo orgulho, seja pela Consciência real.
A Luz que vem, da qual vocês vivem somente as primícias (para alguns desde alguns meses, para outros,

desde numerosas dezenas de anos), é apenas o reflexo da verdadeira Luz.
A verdadeira Luz se estende agora e se manifesta em sua Revelação, é isso que é a Apresentação.

***

ANAEL - 04 de agosto de 2009 - Autres Dimensions
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Questão: como não nutrir os sofrimentos do passado?

A Luz pode, e podia até agora, nutrir a Sombra, porque a sombra era a especialista da falsificação, mas essas
Sombras, manifestadas no exterior, têm ainda o lugar delas em seu Interior.

Se vocês fossem pura Luz, por vocês mesmos ou pela Revelação deste final dos Tempos, vocês não estariam
mais simplesmente aqui, no corpo.

Então, a Confrontação, ao invés do termo Apresentação da Luz, firma, para vocês, a Revelação.
A Revelação exterior, em meio mesmo à história, mas em meio mesmo, também, à sua história exterior.

Isso é real, isso é o que vem realizar a Luz.
Assim como o bem amado Mestre Omraam Mikaël lhes disse, quando ele, de modo humorístico, afirmou que

isso iria delirar («yoyoter de la touffe»), essa é a estrita Verdade.
A Luz, se vocês estiverem colocados no seu coração em uma Lemniscata Sagrada e no Estado de Ser, será

Alegria total.
Se a Luz que vocês receberam como Mensageiros for desviada pela personalidade (qualquer que seja a
Verdade do que vocês tenham recebido) e se vocês acolherem esta Luz (como foi dito, me parece, por

Orionis), se esta Luz for falsificada de maneira consciente, por seus sofrimentos, por sentimentos opostos à
Luz, opostos à humildade, isso será queimação e não Alegria.

No que se refere àqueles que não despertaram e que, por enquanto, não viveram os seus próprios
Casamentos Celestes, isso não tem importância, mas, para aqueles que despertaram as lâmpadas e as novas

lâmpadas, torna-se evidente que vocês vão se encontrar frente à Verdade.

***

Questão: quando você fala de Apresentação, há um paralelo com a Apresentação de Jesus, por
Maria, no Templo?

Totalmente. 
Durante o ensinamento, antes da missão pública de Cristo, quando ele veio com o conhecimento infuso da Luz,
ensinar aos Doutores da Lei, aqueles que foram provados pelas certezas egotistas e pela falsificação da Luz,

ou, em outros termos, pelo poder deles.
A história se repete incansavelmente, é a mesma: o poder que está em você não é a Luz, qualquer que seja.

Há ressonância entre a Apresentação de Jesus no Templo e a Transfiguração tal como viveu Moisés.
A Luz Metatrônica é a esse preço, ela é branca, ela não pode se adaptar com uma Sombra, qualquer que seja.

Isso é o que está vindo.

***

Questão: você disse que a Luz não podia se adaptar com a Sombra e, anteriormente, que a Luz
vinha queimar a Sombra. Poderia explicar a nuance entre esses dois aspectos?

A Sombra se queima por si, por sua não ressonância com a Luz.
Nesse sentido, o Fogo é iniciação.

O Fogo vem, na finalidade de queimar a Sombra.
Vocês não estão ainda nesse momento, no nível do exterior, mas vocês estão nesse momento, no seu Interior.

Assim, quando Moisés voltou a descer da montanha, ele estava queimado, irradiado, se preferirem.

***

Questão: isso significa que, quando a Luz revela as nossas Sombras, nós não podemos mais
ignorá-las? É, portanto, a aceitação da partida dessas Sombras que dá lugar à Luz?

Essa é a Verdade.
Isso é o que vocês têm que viver, por etapas, certamente.

A partir de 15 de agosto, entretanto, o que acontece no Interior acontece também no exterior, do mesmo modo
que o que acontece no exterior acontecerá no Interior.

Assim, é o que eu mostrei àquele que eu guardo, assim como foi mostrado e anunciado por Orionis, ele
mesmo, em seus últimos dias de Vida, como “walk-in” na entidade que era Peter Deunov.

Ele anunciou claramente o que vem.
O que vem, não em 15 de agosto, mas no período final, é a purificação pelo Fogo.

Aceder ao Estado de Ser e aceitar ser queimado, não queimado por um Fogo que devora e destrói, mas por
um Fogo que ascensiona e eleva.

Há, para isso, um tempo, dois tempos e a metade de um tempo para ali chegar.



Isso é Mistério para os seus olhos de personalidade, isso pode ser medo para a sua personalidade, mas
«ninguém poderá penetrar o Reino dos Céus se não voltar a ser puro como uma criança». 
«Voltar a ser como uma criança» consiste em viver na infância Interior, no nível do coração.

Vocês não podem deixar se expressar a criança Interior se houver, em vocês, o menor grama de poder, de
sofrimento ou de medo.

Eu repito: isso não é para 15 de agosto, mas vocês têm um tempo, dois tempos e talvez a metade de um
tempo para ali chegar.

***

Questão: ao que corresponde a base de um tempo?

Um tempo, igual a 12 meses.
2 tempos, igual a 24 meses.

12 e 12, 24.
24 e 12, 36.

É durante esse tempo que deverá ser realizado o Fogo.
Eu digo que é normal temer o Fogo, porque vocês não o viveram, exceto aqueles que terão a faculdade e a

oportunidade de vivê-lo, assim como eu fiz viver àquele que eu guardo.
Vocês não irão temer o Fogo quando o tiverem percebido e vivido no seu ser Interior.

Somente a personalidade se opõe ao Fogo, aquela que quer manter as formas arcaicas, as formas passadas e
o que deve desaparecer, para dar lugar ao novo.

Há, aí, uma grande Verdade e um grande Mistério.
Cristo e João os batizaram na água.

Vocês serão, hoje, batizados pelo Fogo.
O Fogo é Alegria, ele é purificação, mas ele não é queimadura.

Ele é queimadura unicamente para a personalidade e para as Sombras, mas, para a Luz, ele é Purificação,
Transfiguração e Ressurreição.

A Ressurreição que é a capacidade, que lhes é dada, para juntar-se ao Divino, à Unidade, aos mundos não
dissociados, reencontrando o seu corpo sem mancha, este Manto branco, assim nomeado por João, que é o

seu veículo de Estado de Ser.
Vocês não podem levar nesse veículo de Estado de Ser a menor Sombra.

As Sombras são o não perdão, as Sombras são os jogos de poder e de manipulação que vocês conheceram
desde que vocês estão sobre esta Terra, sem exceção.

Vocês devem fazer prova de autenticidade.
Esta autenticidade se constrói, ela não se decreta de um dia para o outro, ela se elabora progressivamente, no

seu Templo Interior, pela Presença a sua Presença.
A Vibração do Coração, assim como os fez viver a Divina Maria, ontem, é o caminho.

***

Questão: podemos considerar que o Fogo de que você fala é o Fogo da Vida em oposição à chama
que é o Fogo da morte?

Exatamente.
O Fogo da morte é o Fogo que queima, tal como o conhecem nesta densidade.

O Fogo de que eu falo é um Fogo bem maior que, ele também, queima, mas ele queima apenas a
personalidade, ele não queima nem a alma, nem o Espírito, ele os revela.

***

Questão: o Fogo pode ser assimilado ao Espírito?

Não unicamente, em parte.
Ele é Fogo enquanto não o tiverem provado.

Enquanto vocês não provarem e construírem na incorruptibilidade, vocês podem apenas fazer uma
aproximação vibratória, entretanto, ser-lhes-á permitido, àqueles que tiverem ativado as 12 lâmpadas e

integrado a Luz Metatrônica, em Verdade, na simplicidade e na humildade, perceber e fazer a experiência,
assim como o fiz viver àquele no qual estou.

Isso é desorientador, mas a repetição, por antecipação, desse processo, irá liberá-los totalmente, por
antecipação.



antecipação.

***

Questão: esse Fogo se aparenta ao que se chama de Fogo atômico, contido em nossas células, e ao
que deixou Cristo, como vestígios, no Santo Sudário?

O Fogo atômico é destruição da matéria e da alma.
O Fogo a que eu chamaria de super atômico é o Fogo de partículas diferentes que levam diferentes nomes, tal

como os seus cientistas tentam apreender.
É o tachyon [partícula hipotética, cuja velocidade seria superior à da luz], é bem além disso, mas, entretanto, ele

não é destruição, apenas para o que deve desaparecer.
Ele é, portanto, Revelação e Ascensão.

A Translação Dimensional apenas pode ocorrer, em última análise e finalmente, pela prova do Fogo.
O Fogo é um Amor, um Amor que devora, em todos os sentidos do termo, a fim de identificá-los a esse Fogo.

Assim, alguns seres que acendem a essas dimensões, são chamados de seres de Fogo.
Assim o é dos Quatro Viventes.

Eles são chamados, em sua tradição, também, os Quatro Escaldantes Querubins.
Miguel vem anunciar o Fogo.

A cada vez que um ser humano, pelo passado, se identificou ao Cristo, ele foi santificado pela espada
Micaélica e pelo Fogo dos Querubins, que fizeram dele um ser estigmatizado, ou seja, semelhante ao Cristo.

A super ação do medo do Fogo está inscrita no seu cérebro reptiliano, porque o Fogo é o que queima.
Mas o Fogo que vem é mais do que uma queimadura, é uma Ressurreição, e a queimadura é mais intensa,

ainda, para a personalidade, mas ela é suave para a alma e para o Espírito.
Assim, é encontrar o Fogo Interior.

Vocês estão nesse caminho.
Isso lhes será revelado, ainda mais potente e vibratoriamente, e em Verdade, por Metatron.

***

Questão: é o que se chama de Fogo Redentor?

Sim, para não confundir com o Fogo do inferno.
Aliás, o Fogo que vem, no fim, é um Fogo de cor branca, enquanto que o Fogo do inferno é vermelho.
Lembrem-se de que eu ensinei, há alguns meses, que os mundos da Essência, nos multiversos não

dissociados, participam da forma e da cor.
O Fogo vermelho, ou o Fogo inferior, é uma chama.

O Fogo Redentor é um Fogo redondo e branco.
Os dois queimam: o Fogo inferior queima o corpo, a alma e o Espírito; o Fogo superior queima o corpo e a

personalidade, mas eleva a alma e o Espírito.

***

Questão: esse Fogo é o que se chama de «o beijo do Pai»?

O beijo é uma aproximação. 
O Fogo é mais do que o beijo.

O beijo poderia ser assimilado à Marca do Pai e ao Selo do Pai por intermédio da Luz Metatrônica.
Entretanto, o Fogo, no final, é o abraço do Pai e da Mãe.

***

Questão: a representação iconográfica das auréolas dos Santos evoca esse Fogo?

Evoca em parte, a primeira etapa do fenômeno: evoca a primeira parte da Transfiguração, que é a Iluminação
do mental pelo Supramental.

Mas o Fogo, tal como vocês o veem nos Santos, não desceu ainda no coração.
É, entretanto, uma representação real da constituição do corpo de Luz, a fim de permitir-lhes viver o corpo de

Estado de Ser ou corpo incorruptível.



É o momento em que esta auréola se torna Verdade, no conjunto dos seus veículos, e não mais somente no
nível da cabeça.

***

Questão: quando você fala de queimar o corpo, é uma queimadura física, real?

No final, esta é uma realidade física, obviamente, e total.
Não pode ser de outro modo, salvo para alguns seres que serão colocados ao abrigo, durante certo tempo,

porque eles devem fazer subir certo número de material genético específico na nova dimensão.
Mas aqueles serão acompanhados, guiados e ensinados pelo próprio Metatron, por mim mesmo, pelo seu

Arcanjo e por Orionis, durante um tempo preciso, em um lugar preciso deste planeta, que terá sido já
queimado.

A Ascensão, ou Translação Dimensional, só pode ocorrer através da prova do Fogo.
O Fogo de que falo não é um Fogo dos infernos, entretanto, o Fogo da Luz é um Fogo que vem queimar a

Ilusão e vocês estão em um corpo de Ilusão.
Vocês não podem aceder à Luz, aos mundos Angélicos e aos mundos não dissociados com um corpo de

Ilusão, salvo nos casos precisos em que se deve realizar um corpo espiritual e um DNA novo na nova
dimensão.

Entretanto, vocês não vão perder a Consciência.
Não se trata de uma morte, mas sim de uma Revelação, de uma Transfiguração e de uma Ressurreição.

Eu lamento por aqueles que tinham a ideia de subir com o corpo de carne na nova dimensão.
A queimadura do Fogo do Espírito, do Fogo Celeste, da Luz, vocês irão constatar, no momento em que isso

chegar, que o seu corpo vai desaparecer sob os seus olhos enquanto vocês penetrarem o seu corpo de
Estado de Ser.

Não há aí qualquer sofrimento, exceto, certamente, para aqueles que não tiverem transmutado, durante o
tempo e os dois tempos, o que deve sê-lo.

Isso faz parte da Revelação essencial que a Humanidade deve compreender, se ela quiser aceder ao Céu.
É isso o que temem aqueles que vocês chamam de Répteis e de Sombras.

É isso também que deve ser superado, em vocês.
Aceitar a Luz, abandonar-se à Luz, é aceitar o Fogo que está vindo.

Nada há a temer se vocês estiverem no seu Coração, se vocês acenderem as suas lâmpadas e se vocês
acederem anteriormente (e como esse será o caso), de maneira mesmo intermitente, ao seu corpo de Estado

de Ser.
Assim como os seres que fizeram experiências de morte iminente compreendem que eles voltaram para

realizar uma missão, que é uma missão de testemunho e de Serviço à Luz, eles sabem, entretanto,
completamente, que o corpo no qual eles estão é perecível e nada tem a ver com a Luz.

Eu concebo que, por enquanto, para aqueles de vocês que não viveram uma experiência de morte iminente,
para aqueles que ainda não tiveram acesso ao veículo de Estado de Ser, isso possa ser aterrorizador, mas,

entretanto, este Anúncio deve ser feito, porque vocês estão nos Tempos.

***

Questão: quando você diz um tempo, dois tempos e a metade de um tempo, deve-se compreender 1,
2 e 1 ou 1, 2 e ½ ?

Essa é uma excelente questão.
Assim como foi compreendido e transmitido pela Luz, a fim de enganar, não a vocês, mas à Sombra, foi

compreendido um tempo, mais dois tempos, mais a metade de um tempo.
Entretanto, esse é um tempo, um segundo tempo do mesmo tempo, e a metade de um tempo.

Se você souber contar, isso o leva, não a 2012, mas ao final do ano de 2011.
Se você tomar a fisiologia humana, no momento em que se anuncia a um ser humano que ele deve morrer, ele

passa por uma série de etapas que são a recusa, a negação, a negociação e, enfim, a aceitação.
Enquanto você se souber mortal e você não tiver a hora da sua morte, você pensa ter a eternidade e é assim

que o ser humano se conduz.
Entretanto, nós somos, sim, obrigados a dar-lhes o Anúncio do final dos Tempos (isso será realizado por Maria

um pouco antes do final de um Tempo) a fim de que várias almas humanas não despertadas (eu não falo de
despertados que teriam recusado a Luz, eu falo daqueles que não estão despertos ainda) possam, por sua

vez, se despertar.
Do mesmo modo, no momento da Advertência e do Anúncio, assim como Maria o definiu, vários seres

humanos irão gritar: “não é verdade”, vários seres humanos irão colocarão, como o avestruz, a cabeça sob a
Terra, entretanto, isso é Verdade.

Negar a Verdade de nada serve, senão para manter a personalidade.



Todo o conceito do que foi chamado de «new age» foi para fazê-los crer que esta dimensão iria se transformar
e continuar tudo, estando na Luz.
Toda a ilusão está nesse nível.

Eu os remeto ao Apocalipse de São João e ao que disse Cristo quando ele percorreu esta Terra e que foi
falsificada, de diferentes maneiras, pela igreja católica, primeiro (que emitiu esta noção espiritual no poder
temporal) e, em seguida, por um movimento que vocês chamaram de “new age” (que quis fazê-los tomar,

literalmente, ‘bexigas por lanternas’ [tradução ao pé da letra da expressão, que significa enganar-se totalmente
nas avaliações]).

Vocês devem ver a Verdade de frente.
A Verdade não está nas palavras, ela não está nas projeções mentais de qualquer paz, ela está na vivência da
Paz e do Amor e não em uma projeção do amor do seu mental, que seria, aí também, apenas uma falsificação

do Amor, qualquer que seja o sorriso que vocês apresentem e qualquer que seja a mensagem que vocês
tenham recebido.

A abertura à Luz, à nova dimensão, acompanha-se de novos potenciais espirituais ligados à ativação das suas
cinco lâmpadas.

Em meio à ativação dessas cinco lâmpadas, situa-se o dom telepático.
Então, quando vocês acederem a esse nível, vocês irão compreender que os seres humanos podem dar-lhes

um grande sorriso e veicular outra coisa além do sorriso.
Vocês irão compreenderão que os Mensageiros que lhes transmitiram os ensinamentos reais, a finalidade, para

eles, nada tem a ver com a Verdade da mensagem.
Isso não pode lhes aparecer enquanto vocês estiverem separados, mas irá aparecer, cruamente, em sua

Verdade nua, a partir do momento em que vocês tiverem acedido ao que está vindo.
Permaneçam na simplicidade.

Se vocês chegarem a manter a energia da Divina Maria, que vocês viveram, nada, absolutamente nada, poderá
desviá-los da Verdade.

É o mental, enquanto ele ainda estiver presente, que vai buscar, por todos os meios, não morrer em vocês
(através do medo, através das experiências passadas dolorosas de suas faltas e de seus sofrimentos, através
da necessidade compulsiva do ser humano de querer manipular o outro e estar no poder) e que irá impedi-los

de permanecer no Coração.
Mas, isso, vocês farão a experiência a cada dia que vier, no Tempo que vier.

Isso não é punição, mas é experiência e aprendizado.
Definitivamente, vocês irão agradecer esse tempo de aprendizagem, porque ele irá permitir-lhes tornarem-se

cada vez mais fortes e cada vez mais humildes.

***

Questão: o que irão se tornar aqueles que devem guardar o seu material genético e por que devem
eles guardá-lo?

Para transmiti-lo à nova Luz.
Eles irão se tornar o que se tornaram os outros, mas terão a possibilidade, através de uma forma específica de

Luz, vivida, ligada às partículas Adamantinas aglomeradas ao redor deles de modo específico, que lhes
permita transladar literalmente este DNA, e não o seu corpo, no nível da dimensão nova, dos novos Céus e da

nova Terra.
Não há escolha superior ou inferior entre viver o Fogo ou esperar o período do Ensinamento para viver o Fogo.

Simplesmente há, nesse nível, uma diferença ligada ao que vocês levam como DNA, em relação às suas
filiações.

***

Questão: a abstinência sexual é uma facilitação para deixar esse corpo?

Isso não é obrigação, em alguns casos, isso é totalmente verdadeiro, em outros casos, isso não o é.
Isso é em função das circunstâncias da idade, isso é em função dos impulsos da alma, mas o mais importante

sendo, obviamente, o ser Interior.
As circunstâncias exteriores, sejam alimentares, geográficas, sexuais, são por vezes ajudas, mas não é porque
um ser decide se privar, ou viver a abstinência sexual, e mudar de lugar, ou mudar de parceiro, que isso será a

garantia de viver o Fogo ou não.
Entretanto, é absolutamente evidente que algumas contingências, impulsionadas pela alma, sejam ajudas

apreciáveis para essas almas.

***



Questão: o que tem de especial o DNA humano para ter necessidade de ser transladado?

O DNA é a matriz de Vida.
Enquanto vocês estiverem nos mundos antropomorfizados, vocês são portadores de um DNA mais sutil.

Obviamente, o número de filamentos de DNA é em função das dimensões.
Assim, vocês não podem perder esse material, nós não podemos perder esse material genético, que é a base

do desenvolvimento da Luz, mas que é a base, também, do desenvolvimento das dimensões.
Quando vocês transladam na dimensão 5ª, ou em outros lugares, deixando o corpo de personalidade, vocês

estão, de algum modo, em gestação.
A consciência está presente, mas vocês não têm os meios de agir, na nova dimensão, enquanto aqueles que

tiverem permanecido durante os 132 dias não lhes trouxerem as matrizes em torno das quais irão se cristalizar,
inteiramente, os seus novos corpos de quinta densidade, para aqueles que permanecerem na 5ª dimensão.

Para os que irão a outras dimensões, muito acima da 5ª dimensão, isso não se reveste da mesma importância.

***

Questão: este DNA é aquele que é procurado pelos seres que praticam as retiradas?

Em parte, certamente.
Não esqueça que o DNA é a matriz da Luz.

O impulso da Luz, na matriz, vem da Fonte, e ela é representada pelo silício.

***

Questão: você dizia «para o DNA, em parte». Qual é esta outra parte?

A outra parte é prosseguir a sua experiência de hibridação e de controle.

***

Questão: é exato que aqueles que praticam isso tentariam resolver seus problemas de procriação
fazendo essas experiências?

Isso é Verdade.
A certo grau de afastamento da Fonte, a Fonte se estende e está presente, assim como eu disse, em todas as

dimensões.
A Fonte é onipotente, onipresente e igualmente ela tem a capacidade para tomar corpo e, isso, em todas as

dimensões.
Entretanto, ela não tem a capacidade para interferir com a promessa que ela fez quando vocês fizeram o

juramento de voltar para ela.
Ela apenas pode, portanto, se manifestar e lhes propor.

Entretanto, é preciso compreender que os seres que decidiram se afastar ainda mais longe, vibratoriamente,
do que vocês, da Fonte, chegam, chegam em um determinado momento, em um muro onde a Vida não pode

mais ser sustentada pela própria Fonte, mesmo se ela ali estiver presente.
Esses seres chegaram a este extremo, eles não chegam mais, portanto, a se recriar.

***

Questão: há uma ligação entre a pressão exterior e as pressões interiores?

A pressão que sobe, porque é uma pressão (assim como foi ilustrado pela pressão existente no nível do seu
sistema solar, da magnetosfera do seu planeta, assim como as placas tectônicas), ilustra totalmente, e por

acordo vibratório, a pressão e a tensão existente, em vocês, entre os dois polos, a Luz e a Sombra.
A tensão é uma forma de resistência.

O abandono à Luz, de que lhes falei, é cessação da tensão.
Cabe a vocês saberem se querem viver em tensão ou no abandono.

***



Questão: por que algumas pessoas ouvem a nota Si à direita? 

Isso corresponde a algo que vou definir em algumas palavras e no detalhe do que eu não poderia entrar por
enquanto.

Alguns seres, efetivamente, ouvem a nota Si no nível do ouvido direito, antes que ele se torne bilateral.
Isso assinala, no nível das Cordas Celestes que unem a personalidade à alma e ao Espírito, um processo em

que a alma se encarnou nesta densidade pela noção de sacrifício e não pela noção kármica.
Há, portanto, no nível dessas almas, uma não reversão e uma não falsificação da Luz.

Isso reflete, ainda uma vez, uma noção de encarnação pelo sentido do Serviço, sem dever nem obrigação.
Essas almas, geralmente, são apenas muito pouco afetadas pelos processos da encarnação, exceto nos

momentos de ciclos como este.
Eu irei me explicar mais longamente sobre isso dentro de algum tempo, mas o momento não chegou.

Trata-se do que vocês chamam (ainda que não seja completamente exato, mas, entretanto, uma Verdade
aproximada) de processo “walk-in”.

***

Questão: o que é a nota Si que se ouve primeiro à direita e, em seguida, à esquerda?

O mundo do Si, o som que antecede o silêncio, chega de um lado e, de qualquer modo, se lateraliza, um dia ou
outro, para ser ouvido por toda parte, e mesmo no exterior.

Em contrapartida, o fato de aparecer à direita assinala o que eu acabo de explicar, o que não quer dizer que as
coisas se restabeleçam quando ele passa à esquerda.

Um “walk-in” permanece um “walk-in”.

***

Questão: para as pessoas “walk-in”, os processos ascensionais são idênticos?

O processo chamado de “walk-in” provoca ligações específicas entre o complexo inferior de personalidade e o
corpo de Estado de Ser.

Isso assinala uma maior facilidade, para essas almas, para viver no Estado de Ser, quando chegar a hora.
Elas não terão, eu diria, qualquer lamentação e qualquer resistência para abandonar esse corpo de

personalidade.

***

Questão: A Ordem de ativação das 12 estrelas é específica para cada um?

As doze estrelas devem se ativar, e se colocar ao redor da cabeça, realizando o círculo de Maria.
Ela irá realizar também o seu alinhamento com a vontade do Fogo, ou seja, com os Querubins, aqueles que

têm olhos por toda parte ao redor da cabeça, assim como disse João, e assim como disse Ezequiel.
A Ordem de ativação não é importante, uma vez que as doze devem se ativar.

Alguns irão sentirão os pontos vibratórios no nível das têmporas, outros irão sentir aqueles que estão atrás da
cabeça, isso não tem qualquer espécie de importância, há doze.

Vocês podem testemunhar, mas o melhor dos testemunhos que vocês podem trazer é pela Vibração da Luz
que vocês levam.

Vocês não poderão levar testemunho pelas palavras, porque, assim que vocês descerem nas palavras, isso
será dualidade para aquele que os escuta, e mentira.

Isso é feito para preservá-los.
Assim, vocês devem aprender o silêncio e estar na Vibração.

Entretanto, aquele ou aquela que vive a mesma coisa que vocês só poderá confirmar o que ele ou ela vive,
como vocês vivem, mas não insistam, pelas palavras, junto a pessoas que não vivem isso, isso as reforçaria no

seu papel.

***

Questão: a idade tem um efeito nas evoluções?

A única diferença formal e significativa corresponde àqueles que têm menos de 14 anos e os que têm mais de
14 anos.



14 anos é a idade do aparecimento do mental.
Entre 14 anos e o final da sua vida, o mental está presente, o que quer dizer que vocês não têm que se

preocupar, assim como vários intervenientes o disseram, com as crianças menores de 14 anos, no momento
do Anúncio.

Agora, a idade não faz diferença.
Somente faz diferença a qualidade de Coração, assim como longamente o expressou Orionis.

Não são as suas estruturas físicas oxidadas, ou danificadas, ou desgastadas pelo tempo que passa, que
podem ser um obstáculo para o seu acesso à sua Divindade, mas, bem mais, as inclinações existentes em

algumas almas para querer falsificar a Luz.

***

Questão: as crianças autistas seriam então favorecidas, de certa maneira?

As almas que fazem a escolha da encarnação, desprovidas de mental, em sua estruturação humana atual, são,
obviamente, os Mensageiros que se encarnam entre vocês e para vocês, e não para eles.

***

Questão: gostaria de ter uma precisão sobre os Mantos dos Anjos ou o Manto de Maria.

Os Mantos são diferentes das Vestes.
Os mantos cobrem os Anjos e os Arcanjos, mas também a bem amada Maria.

Através da Presença vibratória do manto, nós somos cobertos de uma Radiância específica, que assinala a
nossa função, a nossa origem e o nosso desenvolvimento.

Assim, a Divina Maria possui sete mantos diferentes, o Arcanjo Miguel está sempre coberto pelo manto azul,
quanto a mim, eu estou coberto pelo manto turquesa.

Isso assinala sempre uma noção Vibratória da qual somos revestidos.
Vestir um manto é como vestir uma energia, uma Vibração, do mesmo modo que vocês colocam, vocês,
humanos, para vocês, um manto para se proteger do frio, nós colocamos, nós, um manto, para nós, para
especificar uma energia, uma qualidade de Vibração que nos acompanha nas diferentes dimensões que

percorremos.
Somente a Divina Maria tem a capacidade para vestir um dos sete mantos.

***

Questão: por que somente Maria tem esta possibilidade?

Como depositária dos 7 Selos, a cada transição e Translação Dimensional, como Criadora deste universo, ela
é a única a possuir as 7 chaves.

Ela escolhe a sua Vibração em função da função desejada, no lugar e na pessoa em que ela se manifesta.
A Vibração que ela leva através dos Mantos está, obviamente, diretamente conectada, e de acordo, com os

Mantos Arcangélicos, significando uma origem estelar específica.

***

Questão: você pode desenvolver sobre esta questão?

Não. 

***

Questão: alguns dizem que a aparição Mariana seria uma projeção holográfica ...

Qual diferença você faz entre uma aparição de Maria, no Sol, ou como um holograma de Luz para um médium?
Não há nenhuma.

Maria tem a capacidade para se projetar ela mesma como um holograma de Luz e Consciência espiritual, real,
hologramática, em não importa qual ponto deste universo.

Assim, os médiuns, e, em particular durante as aparições de Lourdes, realmente viveram a aparição, no sentido
espiritual e hologramático.



Não há manipulação nesse nível.
As aparições de Maria, exteriores a um médium e não interiores, só podem proceder deste modo, e não

diferentemente.
Coloque-se a questão: por que é mais difícil, para um Arcanjo, aparecer em um holograma?

Isso é extremamente simples.
Maria percorreu esta Terra como Maria.

Ela então deixou, como todo ser humano, um vestígio matricial, vibratório, hologramático e inscrito em um DNA.
Ela é, portanto, capaz de manifestar a sua Presença, pela sua Radiância, não importa onde sobre este planeta.

Assim é o mesmo para Cristo.
Isso nos é totalmente impossível.

O Arcanjo Miguel consagrou, ele mesmo, um lugar que não é na França.
Ninguém, eu digo, sim, ninguém, pôde ver exteriormente este Arcanjo.

A representação de mim mesmo, tal como a mostro e mostrei durante as minhas primeiras aparições, àquele
que eu guardo, representava uma imagem emprestada.

Eu lhe disse, aliás, para jamais me fixar nesta forma, mesmo se, para ele, era muito mais fácil me conceber e
me aproximar vibratoriamente sob esta forma.

É preciso bem compreender que, sendo um Arcanjo, eu jamais apresentei matriz nesse mundo.
Entretanto, é exato dizer que a minha Presença, na cidade de Lourdes, não está absolutamente na gruta, e

ainda menos no nível da bacia.
A minha Presença está unicamente sob a cúpula e na catedral, lá onde há o caminho da cruz.

A minha Radiância está presente nesse lugar.
Maria me diz para lhes dizer, ela está lá onde ela diz.

Do mesmo modo, no lugar onde ela apareceu, como aqui, vocês podem encontrar a sua Radiância, porque ela
ali deixou a sua marca e esta marca que ela deixou através da sua aparição exterior, do mesmo modo que

quando ela se manifesta de maneira exterior ao ser humano, abraçando-o, ou então colocando a mão sobre o
ombro, é uma marca indelével.

***

Questão: é importante encontrar a Essência do nascimento, através do lugar?

O importante, hoje, é encontrar a Essência do seu nascimento, na sua densidade, como Semente de estrela e
nada mais.

Todos os lugares que vocês encontram, seja com relação à sua vivência em sua infância, ou lugares em que
vocês passaram nas vidas passadas, vão reativar, em vocês, matrizes.

Essas matrizes pertencem ao passado, quer sejam ligadas a algo de fantástico, ou a algo de muito
desagradável, o resultado é exatamente o mesmo.

Isso os afasta de seu corpo de Estado de Ser.
Hoje, a hora não é mais para a reativação das memórias, fossem mesmo as mais extraordinárias.

Alguns de vocês têm a capacidade, e terão a capacidade, para reviver, sob diferentes modos, o que foram,
mas o que foram não é o meio de mergulhar de novo nesse passado, mas simplesmente de reativar, não

memórias do passado, mas filiações ou Vibrações que lhes permitem realizar as suas missões.
Nada mais.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

************
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 Questão: você pode nos dar indicações alimentares para os tempos atuais?
O mais importante está ligado à alimentação, atualmente, líquida.

Vocês terão necessidade de absorver cada vez mais água.
Os fenômenos do Fogo que vocês vivem apenas começaram, traduzem realmente o que é chamado,

nas Escrituras, de iniciação pelo Fogo (podem reportar-se ao que viveu Moisés, Elias, Enoque e
tantos outros).

É portanto essencial privilegiar os minerais: suco de frutas, leguminosas, sopas, nem muito quente,
nem muito fria, morna, de preferência.

***

Questão: e sobre os complementos alimentares?
Os complementos alimentares são todos desnaturados durante o seu condicionamento e, sobretudo,

se eles forem de origem biológica.
Os excipientes que são adicionados nos complementos alimentares são corrompidos pelos

fabricantes, voluntariamente, até mesmo e principalmente no bio [orgânico].

As pessoas que consomem complementos alimentares são, de algum modo, alvejadas, porque elas
estão propensas a "se impregnar", então elas são especialmente alvejadas pelos excipientes que

são colocados no interior.

O menor mal está em consumir os alimentos úteis, em especial os sucos obtidos com o extrator,
porque haverá muito poucos resíduos.

O importante é haver poucos resíduos no tubo digestivo, para poder drenar as energias.

O Fogo que vocês vivem é efetivamente o Fogo iniciático, chamado, anteriormente, de Fogo do
Céu.

Evidentemente, o que vocês vivem em seus corpos manifesta-se no nível do cosmos.

Vocês têm, atualmente, a batalha dos Deuses, a batalha dos Gigantes, que é o mesmo combate que
existe no Interior de vocês.

Aqueles, entre vocês, que tiveram a oportunidade de ativar as novas lâmpadas, na sua totalidade,
não serão afetados por esse Fogo, ou de maneira muito menor do que aqueles que não tiverem,

daqui até o final de setembro, ativado a coroa do coração.

Tudo o que é do domínio da personalidade (eu não falo do corpo, mas da personalidade estrita –
emocional, ego), deverá estar estabilizado no final de setembro.

ANAEL - 16 de agosto de 2009
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emocional, ego), deverá estar estabilizado no final de setembro.

***

Questão: não haverá mais possibilidade depois? Está terminado?
Está terminado, no sentido onde não há mais possibilidade de redenção (assim como lhes disse
Miguel em 15 de agosto de 2009), não há mais possibilidade de Ascensão no sentido que vocês

entendem.

Há possibilidade, obviamente, pela Misericórdia da Fonte, de viver em uma dimensão qualificada de
intermediária, que não é a 5ª dimensão, mas que, entretanto, participa ainda de um corpo físico e,

portanto, de dados ligados ao sofrimento.
Enquanto que na Ascensão a noção de sofrimento não pode existir.

Na dimensão das Sementes de estrelas, a Vida é Alegria permanente e eterna, vocês terão acesso
a todos os universos e a todas as dimensões, qualquer que seja a sua origem.

O mais doloroso, para as almas que irão permanecer nesta 3ª dimensão, não se posicionando
claramente na 5ª dimensão, embora estando conectadas, elas terão a queimadura do que não

poderão alcançar, durante um tempo, certamente limitado, que corresponde ao que é anunciado na
Bíblia, pelos mil anos de reinado do anticristo, após o final da chegada da Luz.

Vocês têm a explicação em São João e no Evangelho de Mateus.

Haverá uma misericórdia Divina que irá se instalar, obviamente, até o Anúncio a ser feito por Maria
(esse será o último Anúncio a ser feito à Humanidade).

Há numerosos anúncios que estão em curso.
Há a primeira Advertência.

Haverá a segunda Advertência.
Vocês terão uma parte do “castigo”, que não é uma punição, mas simplesmente destinado a abrir os

olhos daqueles que não querem ver.

Aqueles que puderem ver e aceder à Revelação da Luz poderão, contudo, aceder a mundos não
dissociados, ou seja, em relação direta com a Luz, mas ainda conservando um corpo perecível, o

que não é o caso quando vocês resgatam os domínios de Sementes de estrelas, o corpo de
Eternidade.

O elemento mais importante realizado hoje é o que eu chamaria de alinhamento e de Vibração em
relação com o Fogo do Céu.

O resto deve se fazer também.

Vocês não devem se isolar, se fechar nesta Vibração, mas devem se ativar em suas atividades
habituais, vivendo o que têm que viver.

Quando eu falo de alinhamento, eu quero dizer que, hoje, aqueles que definitivamente acenderam as
12 lâmpadas não têm mais necessidade de viver as Vibrações, mesmo se eles as sentirem sobre

as 12 lâmpadas, mas de se concentrar no aspecto puramente vibratório das 5 chaves Metatrônicas
situadas no nível da cabeça e do coração, que permitem, então, alinhar totalmente o canal mediano

da coluna vertebral e do que denominamos canal do Éter.
É a nova camada, adicionada à sua Sushumna, que lhes permite, literalmente, aceder às outras

dimensões.

***

Questão: qual é a ligação entre as emissões vindas de Antares, de Bételgeuse e de
Ceratus?

Trata-se simplesmente de uma tripla Radiação ligada a fótons de energia extremamente alta,
inexistentes na sua dimensão, que estão além dos raios gama, que são denominados a Luz da 5ª

Dimensão.

Eles são retransmitidos por essas três estrelas, eles são canalizados sobre esta Terra por vocês
mesmos, que participaram dos Casamentos Celestes.

Vocês são portanto os ressonadores cósmicos.

***



Questão: e o fato que Bételgeuse esteja em oposição com Antares...
Permite criar uma interface de ressonância de campos, diretamente ao nível das forças

chamadas «opostas à Luz» que se manifestam a vocês.

***

Questão: e Nibiru e Nemesis que se encontram na trajetória?

O máximo de radiação será emitido de um lado sobre Nibiru e de outro lado, efetivamente, ao nível
da nuvem de Oort, lá onde se encontra Nêmesis, o que permitirá neutralizar totalmente a Anã

Marrom (“Naine Brune”: de acordo com a Wikipédia, não é nem planeta, nem estrela), que é uma
Criação dos Anunnakis.

Isto quer dizer que a Naine Brune foi guiada em meio ao seu sol negro e ela foi colocada em órbita
pelos Anunnakis que lhe permitiram eles mesmos estabilizar as dimensões inferiores que vocês

jamais deveriam ter vivido.

***

Questão: até agora, a Luz “ganhou” em relação às forças da Sombra?
Não poderia ser de outro modo.

As forças que vocês chamam de Sombra, que retornarão à Luz um dia, sempre utilizaram os eventos
cósmicos do sistema solar onde elas se inserem.

Elas dominam as forças de materialização, de concretização e de separação do DNA, de maneira a
criar vidas dissociadas.

Elas participam desse plano por muito longo tempo, não unicamente sobre seu sistema solar, mas
sobre dezenas de sistemas solares.

Entretanto, hoje, a Fonte considerou (e esta é uma decisão que teve lugar há dezenas de milhares
de anos) que a experiência deveria chegar ao fim.

A experiência permite crescer em Luz.

Haverá uma última onda, que vocês chamam Ascensão, que está ligada a essas forças que não
retornarão à Luz e às forças intermediárias que não integraram totalmente a Luz, que poderão voltar

à Luz no prazo de um último ciclo, que se produzirá em espaços extremamente confinados do
universo, a fim de que jamais haja outra semeadura de almas nessas dimensões.

Houve implicação de diferentes povos e de diferentes origens galácticas ao nível das Sementes de
estrelas.

Os tempos os mais antigos, vocês o compreenderam, no seu universo, como na pequena centena
de universos que estiveram em causa no fenômeno de descida para a matriz, refere-se a 80 a 100

universos locais.
Esses universos locais foram isolados pelas forças criadoras e precipitadoras dessas entidades,

que vocês chamam de Lagartos, de Dragões (é a mesma coisa).

O nome escama é empregado na Bíblia, onde é dito pertinentemente que as escamas devem cair.
As escamas correspondem a uma proteção em relação à Luz.

Essas escamas devem cair de forma a deixar a pele receber a Luz.
A pele é o limite que permite densificar, de algum modo, a Luz ou, ao contrário, permitir exteriorizar a

Luz.

O limite de seus veículos físicos, quaisquer que sejam as dimensões, reflete a natureza da
dimensão mesmo naquela que vocês vivem.

Os fenômenos de escamas correspondem à 2ª dimensão, com um máximo de expansão até a 4ª
dimensão.

Vocês são Sementes Estelares.
Vocês conservaram sua Divindade.

Entretanto, aquilo foi um combate efetuado, a cada inicialização de ciclo e a cada encerramento de
ciclo, desde mais de 300.000 anos.

A cada inicialização e a cada término, houve forças que foram associadas, a fim de assegurar que
as almas que estavam aprisionadas em seus corpos não pudessem ser definitivamente separadas



de sua Fonte, o que é, de qualquer modo, impossível.

Toda Consciência criada, mesmo a mais precipitadora conhecida, necessariamente fará retorno à
Luz.

É neste sentido que o Mestre lhes disse para não julgar.
Mesmo e sobretudo os reptilianos.

Eles são dotados de almas, da mesma maneira que vocês, eles foram simplesmente fechados,
através do fenômeno das escamas, no processo de precipitação, a fim de evitar as irradiações da

Luz.
Eles tiveram êxito ao fazê-lo em seus universos, porque as conjunções de Luz, tais como as que

viverão, não existiam naqueles momentos.

Esses povos estavam em harmonia, eles encontraram em sua chegada povos que viviam em
dimensões extremamente elevadas, alguns seres faziam experimentações da encarnação, mas

sempre estando ligados, de maneira consciente, à Fonte, ou seja, eles eram o equivalente a uma 3ª
dimensão, ligados à Fonte de uma 5ª dimensão.

Não pode existir, fora desta dimensão, a noção de conflito ou de combate.

As forças da Luz representam 99,99% do conjunto de criações de multidimensões nos multiversos.
Há portanto uma proporção extremamente frágil de seres que inicializaram essas Criações

separadas da Fonte.
Essas experiências lhes foram possíveis por decisão da própria Fonte e em relação com a Matriz

original que é ligada a Maria.
Foi-lhes possível se manifestarem nesta encarnação, mas vocês ficaram presos pela experiência, o

que não era o caso, antes da vinda desses seres.
Vocês continuariam a manter sua Consciência, mesmo experimentando esse corpo de densidade.

***

Questão: a qual época remonta a chegada desses seres?
Ela remonta precisamente de menos de 323.233 anos.

Vocês não estavam, todos vocês, presentes desde os 6 ciclos.
Alguns seres se juntaram ao ciclo a cada nova onda de encarnação.

A cada “destruição”, ou repolarização, numerosos seres se juntaram a vocês.

Foi necessário bem compreender que se os seres mais elevados não se tivessem se juntado a
vocês nesta densidade, suas almas corriam risco, não ser destruída (o que é impossível), mas de

perpetuar a experiência durante tempos extremamente longos.

As entidades que criaram esta dimensão na qual vocês estão atualmente têm, constantemente,
necessidade de um alimento, este alimento está ligado a todas as emoções.

O combate Sombra/Luz participa, inteiramente, a esta participação nesse mundo.
O que quer dizer, assim como lhes expliquei, há alguns meses, através da noção de relação, que um
Mestre que quer participar da Unidade e que vive os processos transformadores que vocês vivem é
consciente da Luz e da Sombra, mas, entretanto, não pode atribuir olhar, atenção ou Consciência,

mesmo, à Sombra vista.

Os planos e a estruturação desta dimensão fazem com que tudo o que os nutre seja uma capa, que
é uma franja de interferência, tal como o que já expliquei, na qual se cristalizam os pensamentos e

as emoções da Humanidade.

Quando vocês participam das emoções, mesmo ditas positivas, como Amor /atração, o
Amor/possessão ou mesmo o sentido da beleza, vocês vão nutrir esta franja de interferências.

A única maneira de sair é viver a Unidade.
Não há outra alternativa e é talvez delicado para compreender e aceitar que, mesmo estando do

lado bom da barreira, vocês nutrem esse plano, o que era, se vocês quiserem, uma situação
indissolúvel para as forças da Luz e isso nos criou problemas extremamente importantes até há

2.000 anos.

Algumas civilizações se desenvolveram no culto da Beleza, no culto da Verdade, mas, entretanto,
participaram da dissociação de planos, apesar de tudo, simplesmente mantendo esta dualidade.

Esta capa criada de ilusões, eu diria mesmo que a Lei que vocês chamam ação/reação, Lei do



carma, é oriunda do mesmo processo de fabricação.
Sua alma é prisioneira tanto nesse corpo como fora desse corpo.

Você não tem qualquer possibilidade de escapar desta matriz, mesmo se suas ações sejam as mais
nobres possíveis.

Vocês devem aceitar viver a Unidade, uma ligação vibratória ao Cristo em totalidade, para esperar
dali escapar, assim como o realizaram alguns místicos, em todas as correntes tradicionais.

Mas se vocês relacionam isso ao número de almas em encarnação e, ainda mais, ao número de
experiências vividas, vocês aterrissam em uma compreensão que é miserável.

***

Questão: As experiências de expansão de Consciência são do mesmo tipo que as
experiências místicas, uma vez que nos colocam em relação com esta Unidade?

Há numerosos seres que tiveram êxito a abrir o coração.
Alguns desses seres emitiram ensinamentos que foram, todos, oriundos da Lei de ação/reação e da

Lei de Carma.
Eles os encorajavam a fazer o bem, o que é uma Verdade, mas vocês não têm que fazer nem o bem

nem o mal.
Quer vocês façam o bem ou o mal, vocês servem, de todo modo, o princípio da reencarnação.

A única Lei possível para sair dessa dualidade é a Lei da Unidade, ligada à Lei da Ação da Graça,
que é o princípio de Serviço, no sentido desinteressado, chamado na tradição oriental de Karma

Yoga.

***

Questão: qual é o mais importante nesse momento?

Centrar-se na Unidade.
O que eu queria dizer também, em relação a isso, todo ensinamento, qualquer que seja, mesmo o

ensinamento de Cristo, foi falsificado, evidentemente.
Não há outro ensinamento que o ensinamento da Luz, e a Luz não pode se ensinar em palavras, ela

só pode se ensinar através do que vocês vivem.
Ela só pode se ensinar, unicamente através da noção de Serviço.

O Serviço é o que vocês chamariam de Amor incondicional, o que vocês chamariam de estar na
noção da doação de si, do abandono de si.

Portanto, o retorno à Unidade só pode se fazer através do abandono.
Toda dor é resistência a esse abandono, em um ou outro nível.

***

Questão: onde estamos nos processos ascensionais?

O advento da Luz vai criar certo número de sistemas de ressonância, em diferentes pontos de seu
sistema solar, a fim de criar reajustamentos no nível das órbitas planetárias, no nível de seu sol,

certamente, mas sobretudo visando destruir (assim como Miguel o fez e nós mesmos), a franja de
interferências que bloqueia sua liberação.

Isto está totalmente realizado.

***

Questão: Nibiru é uma embarcação metálica?

Essa Embarcação metálica oculta partículas magnéticas.
Trata-se de um óxido ferroso extremamente específico que tem a particularidade de gerar, em torno

de si, um campo de forças extremamente potentes cujo objetivo é, justamente, atrair as almas
presas na matriz.



Eles não têm mesmo necessidade, obviamente, de aterrissar sobre seu planeta, uma vez que os
seres que não terão realizado a Ascensão teriam de ser aspirados, literalmente, por um processo

que é uma caricatura da Ascensão, nessa Embarcação.
As forças de Luz virão para impedir isso.

***

Questão: esses seres serão então transferidos sobre outros universos?
Completamente.

Eles serão transferidos, não pelos Anunnakis, pois não existirão mais, eles serão transferidos por
nós.

Entretanto, ao final de cada ciclo e até o presente, os seres que viviam nesta dimensão densa
vinham, literalmente, colher, de algum modo, as almas que tivessem descido nesta dimensão.
Dezenas de milhares de almas foram assim aprisionadas e transportadas para outros lugares.

O que vocês devem compreender, é que Nibiru gira ao redor de um planeta, de um sol morto
chamado de Nêmesis, que é uma «naine brune» (anã marrom).

Esta “Naine Brune” tem uma duração orbital extremamente longa, ela se desloca de mundo em
mundo, de galáxias em galáxias e não unicamente em sua galáxia.

Nibiru ia, assim, progressivamente e à medida dos tempos, recolher, literalmente, o que foi produzido
nos diferentes sistemas planetários habitados.

***

Questão: então os 80 planetas dissociados se encontram na trajetória de Nibiru?
Completamente.

***

Questão: e o sol negro, onde ele se encontra?
O que vocês chamam de sol negro é o ponto que está ligado, de algum modo, a um buraco negro
que permite, justamente, a esta “Naine Brune” ter sido criada e circular em torno desse buraco

negro.
Corresponde a uma forma de atração que permitiu a Nibiru ser criado.

***

Questão: esse buraco negro está no exterior da Via Láctea?
Completamente.

O ângulo é um ângulo de 60 graus.

Eu repito, há um ângulo de cristalização da Vida, que permite a subida nos planos vibratórios, que é
o ângulo que vocês encontram no alto das pirâmides, que é um ângulo de 51 graus e 30 minutos.

O ângulo que vocês têm, que foi criado pelas Forças ligadas a essas Forças sombrias é um ângulo
falsificado de 60º.

***

Questão: que permite um triângulo equilátero?
Qual é a melhor maneira de preservar uma alma dos mundos de Luz, pelo aprisionamento nos

esquemas de formas?
Recordem-se do que eu disse no mês de maio: Deus é forma, geometria, cor e Luz.

Eu lhes falei do arredondamento, eu lhes falei do quadrado.
O triângulo equilátero, nas Escrituras que vocês chamam de Anais Akáshicos, representa o

fechamento dentro de uma situação cármica.



***

Questão: os triângulos ligados à Civilização dos Triângulos não são então equiláteros?
Não, eles estão numa proporção 2/3, 1/3.

2/3 na base e 1/3 na altura (nota: 120º + 30º + 30º).
A civilização dos triângulos, ligada à 24ª dimensão, precede a civilização que eu chamaria as Rodas

nas Rodas, ligada diretamente aos Hayoth Ha Kodesh ou Quatro Vivos.
Por outro lado, há um símbolo maravilhoso que ilustra a encarnação nesta matéria e o fechamento

na matéria, que é o triângulo e o Selo de Salomão.
O fato de ter dois triângulos permite neutralizar a espiral encarnante: 60, 60, mas nos dois sentidos,
permite limitar o efeito e encontrar a porta do coração, que permite evitar os movimentos de subida

e descida incessantes que vocês fazem.

***

Questão: o cruzamento desses triângulos é então uma forma hexagonal?
 

A forma hexagonal é o símbolo da Luz liberada do fechamento.

***

Questão: gostaria de saber como se articulam as linhagens e as dimensões?
As linhagens estão presentes nesta dimensão.

Elas estão, também, presentes em vocês.
Hoje, elas se revelam em vocês, mesmo nesta dimensão.

Numa linhagem existem, evidentemente, múltiplas dimensões.

Um ser que vocês conhecem como Orionis pertence à 18ª dimensão.
Existem linhagens de Órion.

As linhagens correspondem à suas filiações de suas Sementes de estrelas, mas que estão
presentes, obviamente, devido à não separação das dimensões, em todas as dimensões.

Vocês podem experimentar a Vida, independentemente de suas linhagens, sobre múltiplas
dimensões.

Isto foi exprimido pela possibilidade vibratória que vocês terão de viver em um veículo de Estado de
Ser que pertence a múltiplas dimensões possíveis.

***

Questão: nós temos então sistematicamente 4 linhagens, ligadas aos 4 elementos?
Sempre.

Ligadas aos 4 elementos, em relação com os Quatro Vivos.
Tudo funciona, pelo princípio ascendente e descendente, de acordo com os mesmos números e

cifras.

Às vezes, há constelações ligadas a estrelas que estão em vários elementos.
Há, em geral, linhagens equilibradas em relação aos 4 elementos e, às vezes, uma predominância,

ao nível das linhagens, segundo certos elementos.

***

Questão: no momento da ascensão, nós nos juntaremos a uma linhagem, mais
especificamente?

Vocês podem ir onde vocês quiserem, não há limite.
Vocês estão simplesmente limitados pela esfera de experiências que vocês querem viver, ligada a
uma dada dimensão, sabendo que esta dada dimensão não pode estar, em nenhum caso, cortada



de outras dimensões.
A única dimensão cortada é a sua.

***

Questão: como podemos conhecer nossas linhagens?
Vocês não têm que conhecer, elas se manifestam a vocês, no momento dado, senão isto seria

apenas curiosidade intelectual.

As linhagens representam as Vibrações, as fusões, para além mesmo de se conhecer os nomes.
Há um processo de integração, pelas Rodas nas Rodas ligadas aos Hayoth Ha Kodesh e ao

arquétipo dos elementos ligados a suas próprias linhagens.
Isto corresponde a iniciações extremamente precisas que, de acordo com o caso, podem revelar-se

no início do caminho, ou no extremo final do caminho.

***

Questão: como saber se a fonte de uma canalização é fundada?
Existem atualmente muitas, muito numerosas formas de canalização, para não dizer de outro modo,

ligadas a entidades do baixo astral.

Vocês devem bem compreender que 95% dos canais apresentados à superfície desta terra não são
mais que manipulação do baixo astral.

As palavras são ensinamentos, mas não são Vibração.

Numerosas palavras, e vou mesmo até dizer que numerosos ensinamentos, completamente
verdadeiros, não servem à Luz.

A Sombra passou o Mestre na arte de se nutrir e de transformar todo evento, na superfície desta
Terra, para convertê-lo a seu proveito.

Do mesmo modo que um canal se recomenda de uma entidade como o Cristo ou Maria não está, em
90% dos casos, absolutamente em contato com Cristo ou Maria.

Enquanto que um número bem mais importante de seres humanos recebe informações diretas de
Maria ou de Cristo, mas são incapazes de colocar um nome acima.

A Vibração é o aspecto essencial.
As palavras sem Vibração não são Vibração.

As palavras bonitas, em sua linguagem, evocam o poder da imaginação, mesmo de visualização,
apenas se referem a visões astrais.

Os mundos de Luz apenas podem ser percebidos através de formas simples e de Luz simples.

A partir do momento em que se constrói uma visão que participa de um cenário e de frases muito
construídas, vocês podem estar absolutamente certos de que se trata de esfera astral.

Esta esfera astral é entretanto necessária.

A Vibração é o que lhes permite determinar a Verdade de uma canalização ou, mesmo, do que é
dito.

Há seres que têm a língua frouxa, o que isto quer dizer?
Se vocês prestam atenção à sua maneira de falar, vocês vão perceber que sua voz é dupla.

Do mesmo modo que a inversão de sons corresponde à inversão do que há nesta densidade, é
suficiente inverter uma voz, com seus meios técnicos, para vocês se aperceberem da Verdade de

uma voz ou de sua ausência de Verdade.
É tão simples assim.

Vocês gravam uma voz, voltam-na e, escutando a voz, há uma voz, ou há várias vozes.
Todos os seres que não experimentam a Verdade falam a dupla linguagem e isto é audível, no

sentido habitual, a partir do momento em que sua clariaudiência se desenvolve, mas também, de
maneira muito técnica, invertendo.

***



Questão: a que corresponde o assobio (apito) ouvido do lado direito?
Trata-se de um processo ligado a um fenômeno de “walk-in”.

Os “walk-in” são seres que, a um dado momento, tomam um corpo e, eles, não estão invertidos.
Eles são, no limite, se vocês quiserem, um som que é ouvido, de maneira privilegiada, no ouvido

direito.
A inversão do som no ouvido direito corresponde a um processo de Luz um pouco mais

restabelecido.

***

Questão: nas informações transmitidas, quais são suas precauções prioritárias?
A precaução a mais importante é respeitar o período de alinhamento de 30 minutos que lhes foi

atribuído.
É importante vibrar as sílabas sagradas várias vezes por dia.

Eu não lhes peço de fazer isso inúmeras horas mas, não será mais do que algumas vezes, a fim de
recolocar em Vibração a coroa do coração e a coroa da cabeça, de maneira cantada.

Os 5 sons podem ser dissociados, ou ligados, compete a vocês fazerem sua experiência.

O mais importante é permanecerem alinhados.
Se o alinhamento lhes é difícil em uma casa, aproveite a vibração das árvores.

Alguns têm necessidade de água, mas as árvores são o que lhes permitirá canalizar mais facilmente
possível os raios de Luz que chegam sobre a Terra atualmente.

Experimentem também, se lhes for possível, se conectarem vibratória e visualmente e pelo coração
com a radiação Metatrônica vinda de Bételgeuse.

***

Questão: nesta inversão de notas, não encontramos o FA e o SOL, são ligados a Lúcifer?
Exatamente.

Foi-lhes falado da falsificação da Luz.
Eu lhes recordo que a denominação das notas em francês não é a mesma que em outras línguas.

Isto não é por acaso, tampouco.
A língua francesa ilustra melhor o que vocês chamam de língua dos pássaros.

***

Questão: o nome de família é importante?
Vocês são portadores de uma Vibração.

Os nomes de família foram um fechamento.
O nome que vocês usam, no nível familiar, não é liberação, mas fechamento.

Somente seu prenome está ligado, realmente, à sua origem estelar.

************
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Questão: o que é essa desordem nesse momento, no nível global?

Então, caro amigo, não é uma desordem, isso se chama uma «ronda».

Cada ronda é um ciclo. Os ciclos obedecem a leis.

Nesses ciclos, há passagens obrigatórias.

Essas passagens obrigatórias são mais ou menos elásticas, em função do que vocês chamam de resistência,
do que vocês chamam de atração e do que vocês chamam de princípio de causalidade.

Assim, os eventos, as coisas, os fatos, os gestos, ajustam-se em função de um conjunto de fatores.

Nenhum desses fatores pode ser conhecido e definido antecipadamente.

Um plano extremamente preciso é dirigido por aqueles a quem vocês chamam de profetas.

Esse plano é seguido ao pé da letra.

Entretanto, existem momentos em que mesmo os planos mais certos precisaram ser alterados.

Eu os remeto à história de Sodoma e Gomorra.

Eu os remeto à história de Ló.

O que significa que o importante se situa nas adaptações que vocês vivem, individual e coletivamente, como
corpos físicos, mas é também o mesmo para o corpo físico do planeta.

Nós observamos e nós ajustamos.

Vocês observam e vocês se ajustam.

Vocês respondem como nós respondemos.

Do mesmo modo, vocês respondem a uma estimulação, que esta estimulação tenha por nome medo, com sua
vacina, ou que esta estimulação tenha por nome Luz, vocês respondem.

E do conjunto dessas respostas resulta uma série de fenômenos.

Essas respostas, antes de ocorrerem, nos são desconhecidas, assim como a vocês.

Entretanto, existem alguns pilares, correspondentes a limites de passagens, que devem se manifestar.

ANAEL - 13 de setembro de 2009 - Autres Dimensions
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Entretanto, existem alguns pilares, correspondentes a limites de passagens, que devem se manifestar.

Mas alguns desses limites podem ser reduzidos ou, para alguns, aumentados.

Nós apenas respondemos, nós também, ao que vocês respondem.

***

Questão: ao que corresponde a transformação que foi anunciada ontem por Aïvanhov?

O Mestre Aïvanhov falou-lhes de uma série de transformações.

Falou-lhes sobretudo de uma modificação, muito provável, do seu ambiente eletromagnético.

Trata-se, literalmente, de um golpe de repreensão e de um golpe de parada às manobras de manipulação
daqueles que esperam dominar e prender a humanidade.

A transformação em curso (a finalidade, todos a conhecem, trata-se de juntar-se ao seu corpo de Eternidade),
passa pelo que foi chamado nos escritos bíblicos, de ressurreição, de corpo sem costuras, ainda de ‘corpo

imortal’.

Essa é a finalidade.

Mas existem muitos modos de chegar a esta finalidade, existem muitos tempos para realizar esta finalidade.

A transformação é esta, certamente.

Mas, entretanto, a regra do tempo é fixada, em certa medida, não unicamente pelas suas respostas, mas
também pelo número de pessoas que respondem.

A cada final de ciclo, a cada iniciação de um novo ciclo, temos necessidade da adesão, propriamente falando,
de certo número de seres, de certo número de frequências, a fim de contrabalançar as outras deficiências, para

aqueles que não vão seguir, em princípio, o movimento e que, entretanto, serão levados pelo movimento.

***

Questão: Aïvanhov nos disse ontem que de fato, os movimentos hoje observados e implicados nas
mudanças de operação de planos não estariam mais ligados à Sombra, que teria sido
definitivamente neutralizada, mas estariam ligados estritamente às reações humanas.

Essa é a estrita verdade.

O maligno, como o seu nome o diz, é muito maligno.

As forças obscuras, tais como vocês as denominam, aquelas que se opunham à sua liberação desse plano de
ilusão que percorrem, para alguns, desde muitos ciclos, foram muito hábeis.

De início, elas nos proibiram o acesso a esta Dimensão, sob pena de sermos nós mesmos presos pela ilusão
eletromagnética que vocês vivem e, portanto, de provocar um processo de queda idêntico àquele que a sua

alma experimentou, nesta matriz.

Em seguida, eles foram expulsos, correta e literalmente, pelas forças Micaélicas e pelas Embarcações da
Confederação Intergaláctica e pelas Embarcações de MARIA particularmente, que literalmente expulsaram a

esfera Nibiriana da sua atmosfera solar.

Entretanto, os planos estavam tão estabelecidos e tão lubrificados, de alguma forma, que os executantes, aqui,
sobre a sua Terra, que são quase todos humanos, apenas puderam executar o seu plano, que não tinham mais

diretivas daqueles que estavam lá em cima.

E as diretivas eram as seguintes: os Anunnaki não se manifestando mais, estes tinham então a ordem de
colocar o mais rápido possível o seu plano em ação.

O maligno havia, portanto, tudo previsto.

Assim, portanto, eles nos colocam diante de um fato específico.

A Sombra irremediavelmente perdeu o combate no céu.

Ela perdeu, necessária e irremediavelmente, aqui, sobre a sua Terra, e no conjunto de bases que possuíam
neste Sistema Solar.

Vocês não estão sem saber que existem bases também na Lua, em Saturno, em Júpiter, e também em outros
lugares do seu Sistema Solar.

Os Anunnaki foram expulsos, literalmente, de todos esses lugares.

Entretanto, os povos que os serviam, como o seu, continuaram e aplicaram ao pé da letra as instruções para



precipitar os planos de destruição da humanidade, devido ao fato de que não recebiam mais os impulsos
ligados aos Anunnaki.

Entretanto, aqueles que seguiam e que estavam escravizados por essas forças, compreenderam
perfeitamente a mensagem do que aconteceu em 15 e 16 de agosto.

O nosso problema, assim como lhes disse o Comandante dos Melquisedeques, ontem, é que há uma parte
significativa da humanidade, eu diria mesmo amplamente mais importante do que todas as outras partes, que

não está interessada, de perto ou de longe, nem pela Sombra, nem pela Luz.

Eles são, assim como os chamariam as forças da Sombra, e assim como somos obrigados a constatá-lo, uma
manada.

Assim, as forças da Sombra perderam no céu e na Terra.

Mas os humanos que lhes eram subservientes continuam, de modo maquiavélico e mecânico, os planos que
haviam sido estabelecidos com eles.

***

Questão: há um meio para que os humanos disponham de uma informação complementar que lhes
permita mais consciência nesse sentido?

Como sabem, a elevação Vibratória é essencial.

Não temos, quanto a nós, qualquer meio de ação, pela Luz, sobre esses seres.

Apenas vocês, pela subida Vibratória, podem, eu digo bem, podem, esperar mudar a situação.

Entretanto, isso não foi alcançado.

A Luz, quando se revela, pode mudar efetivamente muitas coisas junto aos seres humanos que estão na
indiferença.

Mas junto àqueles que estão na oposição à Luz, e eles estão, seguramente, há pouca possibilidade de que se
tornem sensíveis à Luz, ainda que a Graça seja sempre possível.

Ora, vocês tudo construíram nesta humanidade para delegar, ao máximo e da melhor forma possível, o seu
poder.

Assim como lhes disse a Divina MARIA, o ‘princípio de ressonância e de atração’ aplica-se agora de maneira
integral e total.

Vocês se lembram, o Arcanjo MIGUEL e eu mesmo, durante as últimas reuniões, em particular sobre os
ensinamentos que receberam das Radiâncias Arcangélicas e dos Selos Arcangélicos, nós bem dissemos que

o seu trabalho de Luz era essencial, a fim de guiar a Luz que vinha sobre esta Terra, a fim de guiar o fluxo
Metatrônico sobre esta Terra.

Isso foi realizado com perfeição, assim como lhes foi confirmado.

Entretanto, nós não pensamos e não temos qualquer meio de compreender, no sentido intelectual, ou também
de perceber no sentido intuitivo, no sentido em que vocês entendem isso, que as forças obscuras deixassem

as diretivas de tal natureza no nível daqueles que os dirigem.

***

Questão: não há qualquer ponto de influência sobre aqueles que teriam essas instruções?

Em seus termos humanos, isso passaria não por uma revolução, mas por uma insurreição global no nível da
humanidade.

Mas o próprio princípio da insurreição é a oposição do bem e do mal, que é absolutamente contrário ao
princípio da Unidade e de superação do bem e do mal.

Assim, vocês estão, vocês mesmos, presos nesse princípio de dualidade, de reação.

***

Questão: por que uma subida Vibratória da nossa parte poderia ter um efeito e não a dos
intervenientes da Luz da sua Dimensão? O que bloqueia?



Não há bloqueio.

Há um princípio extremamente preciso que se chama ‘a não ingerência no livre arbítrio da humanidade’ e que é
imprescindível.

Nós apenas podemos agir, Vibratoriamente, sobre aqueles que nos pedem ajuda.

Por outro lado, é seu dever, de vocês, nesta densidade, elevarem o nível Vibratório.

Porque, elevando o seu, vocês elevam aquele da Terra.

Se nós elevarmos, agora, de maneira mais intensa, mais brutal, o nível Vibratório da Terra, isso significa a
destruição total desse plano de vida no qual vocês estão.

***

Questão: vocês respeitam o princípio de não ingerência em nossa evolução, mas não as forças da
Sombra.

Nós as destruímos nas dimensões além do seu Sistema Solar, além da sua Terra, além da sua atmosfera
Vibratória, o que é diferente.

Agora, a não ingerência é simplesmente o respeito ao livre arbítrio.

Na sua densidade, neste planeta, e no mundo que percorrem, o livre arbítrio é respeitado inteiramente pela
Sombra e pela Luz.

Há jogos de manipulação ou jogos de influência, se preferirem, que são exercidos durante muitos ciclos.

Entretanto, o trabalho que realizamos, e que vocês realizaram pela ancoragem da Luz, através dos Casamentos
Celestes, permitiu, de um lado, realizar a tomada total no nível do seu céu e não desta Terra, das forças

obscuras.

Isso foi realizado em 15 de agosto.

Esta ação foi exata, não foi um combate, ela permitiu à Luz se fundir na totalidade da Sombra.

Entretanto, a intervenção da Luz, nesta Dimensão, tornou-se extremamente difícil.

Vocês creem que teríamos deixado tantos ciclos transcorrerem se tivéssemos podido intervir antes, ainda
nesta densidade?

Nós pudemos apenas enviar emissários.

Nós pudemos apenas enviar seres elevados que vieram manter certa forma de conexão com a Luz.

Não há oposição entre banir a Sombra ao lado do Sol e não intervir no nível das suas próprias sombras, pois,
agora, elas estão ligadas aos humanos e a nada mais.

***

Questão: esta impossibilidade está exclusivamente ligada à ilusão eletromagnética?

Sim.

A ilusão eletromagnética é tudo o que vocês veem e vivem com os seus olhos e que vocês chamaram de
«experiência», ou ainda de «carma», ou ainda de «reencarnação».

Esta matriz é uma matriz chamada de aprisionadora, quer dizer que ela os leva para níveis de densidade que
tornam impossível a saída consciente desses níveis de densidade, exceto para seres extremamente elevados

que combateram durante milhares de vidas para conseguir dela se extrair.

Assim foi com CRISTO.

Assim foi com Elias.

Assim foi com Enoque.

Assim foi com alguns sábios orientais.

E isso é tudo.

Todos os outros foram presos.

Muitas almas aceitaram, hoje, deixar-se prender, porque sabem que a liberação estava próxima.



Porque elas estariam aí, também, como suporte Vibratório, aquelas a quem vocês chamaram de crianças
índigo, de crianças cristal e também outras ainda, que estão presentes ao seu lado, a fim de permitir esta

elevação Vibratória.

Entretanto, compreendam bem que, se a Luz interviesse, ainda que fosse apenas por intermédio de uma
Embarcação que pousaria no seu solo (eu falo, sim, de uma Embarcação de Luz), ela seria prisioneira,

instantaneamente, da matriz.

***

Questão: isso explica o fato que Aïvanhov disse que, se devesse ali haver transferência em
Embarcações de Luz, isso se faria por intermédio, inicialmente, de Embarcações físicas, metálicas?

As Embarcações físicas, metálicas, são apenas retransmissores relacionados às Embarcações de Luz.

Se as Embarcações de Luz tivessem chegado ao extremo de intervir na sua densidade, sem passar pelo que
chamamos de Anjos do Senhor (que, eu os lembro, estão em um corpo de 3ª Dimensão Unificada e, portanto,
são os únicos que podem intervir em meio à sua densidade, real, física, concretamente), naquele momento,

isso significaria que a Terra não poderia mais viver em meio a esta Dimensão e vocês tampouco,
consequentemente.

Nós diferenciamos muito nitidamente a intervenção planejada há muito tempo, assim como foi descrita por
João, que corresponde aos Anjos do Senhor, intervindo em meio à sua densidade assim como foi anunciado

claramente, nós a diferenciamos ainda mais claramente daquelas que são chamadas de Embarcações Mãe, ou
das Embarcações de MARIA.

Elas evoluem desde a 11ª Dimensão, até a 5ª Dimensão.

Mesmo quando elas são visíveis nos seus céus, elas aparecem de maneira temporária na sua Dimensão,
permanecendo visíveis e unicamente perceptíveis aos seus olhos e Vibratoriamente, ao passo que estão, no

entanto, na 5ª Dimensão.

Elas não podem se manifestar no seu solo, a Terra iria explodir, tanto que elas não chegaram à sua Dimensão.

***

Questão: a matriz parece que teria sido limpa, não estaria mais operante.

Não, o nível astral é que foi limpo, ou seja, o que mantinha a artificialidade da matriz.

Entretanto, a matriz continua, uma vez que vocês estão aí.

E vocês são a matriz.

É o que lhes parece difícil de admitir.

Quando os orientais lhes disseram que esse corpo era Maya, ou seja, ilusão, vocês são, realmente, uma
ilusão.

E é esta ilusão que tentamos fazer desaparecer.

E vocês também, aliás.

Mas é melhor fazer desaparecer esta ilusão sabendo que vocês irão se tornar algo de eterno, do que não
sabendo aonde ir, não é?

***

Questão: a fluidificação da matriz física permite a liberação deste aprisionamento?

A palavra exata seria a transformação ou translação de todas as cadeias de carbono do seu esqueleto proteico,
em cadeias sílicas (de silício).

Isso corresponde ao que deveria ocorrer de modo natural durante o alinhamento com o centro galáctico, dos
elétrons hiper velozes sendo então integrados em meio às suas estruturas mais íntimas.

Esse é o objetivo da Luz Metatrônica, assim como a viveram, alguns de vocês.



***

Questão: utilizar a sílica vegetal pode iniciar esse processo?

Não.

Trata-se de um fenômeno de transmutação literalmente alquímico.

Você pode se enterrar na sílica [dióxido de silício – SiO2], na areia, você não irá se tornar, no entanto, um corpo de
silício.

O fato de absorvê-la não permite, tampouco, transformar o seu carbono em silício.

Somente a Luz pode fazê-lo.

Compreenda bem que, no nível fisiológico, é extremamente fácil passar do silício ao carbono, mas é muito
mais difícil passar do carbono ao silício.

***

Questão: qual a diferença você faz entre Embarcação Mãe, Embarcação de Maria e Embarcação do
Comando?

As Embarcações do Comando não estão encarregadas das almas.

Elas estão encarregadas da Luz.

Elas planejam e organizam.

As Embarcações Mãe estão encarregadas de recolher as diferentes Merkabah.

Elas podem conter um número quase infinito de seres, pela associação das células.

As Embarcações Marianas correspondem às doze Virtudes novas que devem se inserir na sua humanidade.

É nesse nível que se encontram as altas Entidades Espirituais que regem a sua evolução.

***

Questão: portanto, os 24 Anciões?

Sim.

***

Questão: MARIA pareceu dizer na sua última mensagem que não haveria evolução possível para a
humanidade ou mudança possível.

Mas tudo é evolução.

Não compreendo bem o sentido da pergunta.

A finalidade sendo a mesma, ou seja, a destruição e o desaparecimento puro e simples desta Dimensão, como
foram anunciados por todos os messias e por todas as profecias.

Que isso ocorra em um mês, ou que isso ocorra em três anos, qual é a diferença?

***

Questão: os comentários de MARIA pareciam abordar uma forma de aceleração dos processos.

Completamente.



A diferença estando unicamente no nível do número de almas que podem aceder a esta Dimensão nova.

Quanto mais tivéssemos tempo, mais seria viável realizar isso segundo um calendário profético.

Esse não é mais o caso.

***

Questão: isso significa que o prazo de maio de 2010, para o anúncio de MARIA, foi adiado?

Eu não iria até aí.

Entretanto, é evidente que no dia de hoje, ou na hora em que eu lhe falo na sua densidade, as perturbações
geofísicas essenciais irão ocorrer durante o mês de outubro.

Elas são várias.

Não contem comigo para dar-lhes os detalhes.

Eu simplesmente lhes digo.

Durante o seu mês de outubro, muitas modificações geofísicas vão ocorrer.

***

Questão: elas serão de natureza a fazer evoluir o comportamento humano para a Luz?

É sempre nessas circunstâncias que o ser humano se torna, ou mais covarde, ou mais luminoso.

 ***

Questão: a transformação de Júpiter em pulsar influi nas transformações da humanidade?

O conjunto de planetas do seu Sistema Solar está prestes a uma grande transformação e não unicamente
Júpiter.

Obviamente, este Sistema Solar é um todo.

A totalidade deste Sistema Solar deve passar no que vocês chamam de 5ª Dimensão.

Sem exceção.

***

Questão: o calendário Maia fala de sequências de consciência: estaríamos na sequência agora de
«integridade», que viria controlar um pouco o «poder», até a «cocriação». São os grandes ciclos

que trabalham além das intervenções que vocês podem fazer, vocês?

O calendário Maia deu uma série de datas.

Elas são completamente exatas.

Lembrem-se, até mesmo, de que o calendário Maia, no seu final, não está determinado.

Muitos lhes falam de dezembro de 2012.

Outros lhes falam do ano de 2013.

Outros lhes falam do ano de 2011.

A sucessão de ciclos e a aproximação do interciclo, existente entre as noites e os dias do último ciclo, são
cada vez mais curto.

No curso desse último ciclo, que irá durar 260 dias, tudo é possível.

Assim, portanto, o final extremo irá ocorrer, de qualquer maneira, o mais tardar entre fevereiro de 2011 e



outubro de 2011, entretanto, ele pode também ocorrer no penúltimo ciclo.

A partir do momento em que vocês bascularem na era da integridade, um número indeterminado de almas irá
bascular para a integridade.

Entretanto, compreendam bem que os planos maquiavélicos que foram impulsionados na sua humanidade
pelas forças da Sombra visam contrariar, obviamente, isso, impedindo-os, de algum modo, de encontrar a sua

integridade e a sua liberdade.

***

Questão: podemos então nos apoiarmos no conceito de integridade para compartilhar com outros o
final desse ciclo?

Sim.

Não esqueça também que o conjunto, eu diria mesmo, a totalidade dos modelos religiosos que foram adotados
pela humanidade, foram todos falsificados, assim como lhes foi revelado, confirmado e desenvolvido.

Entretanto, o problema não vem do que vocês chamam de ateus, de descrentes ou de cientistas, que terão
mesmo que aceitar a verdade, mas bem mais de todos aqueles que aderiram a uma religião ou outra, que

estão fechados, literalmente, no seu dogma, e que, infelizmente, não estão prontos para sair e, isso, em todas
as religiões.

Não sei mais quem, na sua humanidade, disse: «a religião é o ópio do povo».

É exatamente assim.

***

Questão: o protocolo proposto por Aïvanhov de prolongar uma hora por dia, em consciência, a
elevação Vibratória, permitirá trazer mais almas à Luz?

Sim.

Cada dia, vocês trazem cada vez mais.

Mas, mesmo um milhão por dia não é nada, com relação a seis bilhões.

***

Questão: isso significa, de algum modo, que a causa está perdida?

Certamente não.

A causa está ganha, eu lhes disse.

Nós ganhamos, no céu, e devemos ganhar sobre a Terra, de uma maneira ou de outra.

***

Questão: a partir de qual porcentagem de almas vocês estimam que a parte «Terra» será ganha?

Com apenas 1% ela está ganha.

Ela já ganhou, assim como lhes disse MARIA.

Nós esperamos simplesmente estender a mão ao máximo de almas possível.

E, sobretudo, além do número, há outro elemento essencial.

É que se houver um número suficientemente importante para manter esta matriz, esta matriz irá renascer em
outros lugares.

E a FONTE decretou que isso não podia mais ser.



Então, o que nós podemos fazer?

***

Questão: isso significa que há uma vontade da FONTE de acelerar o processo para que haja menos
almas, justamente, que possam fazer a passagem, seria isso?

Que pudessem ir e voltar para recriar uma matriz em outros lugares.

A matriz irá se formar de novo se um número importante de almas ficar prisioneira nesta matriz.

Esta matriz irá se formar de novo em outros lugares.

***

Questão: para evitar que a humanidade sabote todo o processo, com que atraso a FONTE
concorda...

Não é a FONTE que concorda, são vocês.

Segundo as suas reações, segundo as suas atrações e segundo o que vocês gerarem nas próximas semanas.

Não é uma questão de quota.

Eu bem disse isso.

***

Questão: qual será o critério que irá indicar o final do processo?

Vocês mesmos.

Não é uma questão de número.

***

Questão: parece então evidente que a humanidade está se autodestruindo?

Mas não pode haver destruição.

Quem lhe fala de destruição?

A destruição desta Dimensão é o final inexorável de todas as 3ª Dimensões dissociadas, para aceder à 5ª
Dimensão.

Não é uma destruição, é uma liberação.

O seu ponto de vista é completamente falso.

***

Questão: isso significa que a liberação passa pela morte física da humanidade?

Não há morte, há translação dimensional.

Vocês irão reencontrar o seu corpo de Eternidade, o seu corpo de Estado de Ser.

Vocês não podem viver no corpo de Estado de Ser e viver no corpo físico, é simples assim.

Se vocês quiserem manter esse corpo físico, nesta Dimensão, vocês não querem, então, ser liberados.

É tão simples assim.



Eu chamo isso de Ressurreição.

É livre para vocês chamarem-na de morte.

Se vocês a chamarem de morte, significa que vocês nada compreenderam do processo de liberação.

É justamente o problema da maior parte da humanidade.

Sejam quais forem as experiências que vocês viverem, sejam quais forem os ensinamentos que tiverem, sejam
quais forem os testemunhos que tiverem, vocês persistem em adotar um ponto de vista que fala de morte.

É todo o problema da sua humanidade.

Nós vimos liberá-los e vocês falam de morte.

Vocês acreditam que vão prosseguir nesse corpo eternamente?

Vocês creditam que a Vida Eterna seja nesta Dimensão?

Mas vocês estão na ilusão, é agora que vocês estão mortos.

A linguagem é talvez um pouco abrupta, mas correspondente à realidade.

Seria talvez tempo de entendê-la e, sobretudo, de compreendê-la.

***

Questão: o que você chama de vida do corpo corresponde à identificação da personalidade com o
seu corpo físico ao invés do que com o seu corpo de Estado de Ser?

Exatamente.

Enquanto vocês forem identificados e submetidos à sua história ou à sua lenda pessoal, ou ao seu karma, ou a
este corpo, ou a esta cor de cabelos, a esta aparência física, vocês não são liberados.

***

Questão: como conseguir passar esta identificação para com o corpo de Estado de Ser se não
chegamos a senti-lo?

Eu falei várias vezes durante o mês de maio.

Eu chamei isso de abandono à Luz.

O Abandono à Luz seria realizado, de maneira natural, no final dos tempos, segundo um calendário
estabelecido, passando por etapas proféticas, permitindo a adesão da Luz à humanidade por manifestações

tangíveis no seu céu da potência da Luz e da FONTE.

Entretanto, a humanidade está cada vez mais (sejam quais forem os impulsos da Luz e a ancoragem da Luz)
apegada, real e propriamente, a esta Dimensão e a esta ilusão.

Progressivamente e à medida que as semanas estão passando, os seres ditos os mais espirituais penduram-
se nesta Dimensão.

Eles não compreenderam o sentido da mensagem e da Luz.

***

Questão: para nós que estamos nesse plano, a presença da Luz é nitidamente menos perceptível do
que a presença física de outras matrizes. Como modificar isso?

Isso está unicamente no seu ponto de vista.

Você está efetivamente muito mais apegado aos seus modos de funcionamento nesta Dimensão do que na
Luz.

Aí está todo o problema.

***



Questão: como abandonar-se a algo que não se pode ver?

O abandono à Luz foi ampla e longamente discutido.

Trata-se de abandonar a sua vontade própria para a Luz e para a Inteligência da Luz.

O problema da humanidade é que vários seres humanos, mesmo entre vocês que descobriram o conceito de
Sementes de estrelas, desviaram esta Luz não para o seu proveito próprio, mas com o proveito da manutenção

desta Dimensão.

Vocês compreendem o que isso quer dizer?

Vocês apreenderam (não falo de vocês, aqui presentes), mas os seres despertos apreenderam-se desta Luz
para o seu ego, porque estavam de coração aberto.

Mas eles apreenderam-se desta Luz para fazê-la viver nesta Dimensão ao invés de elevá-la.

Assim como o Mestre Aïvanhov lhes disse, assim como a Divina MARIA lhes disse, há um processo no mínimo
paradoxal nesta humanidade: a humanidade, na sua totalidade, reclama por uma liberação, mas quer manter, ao

mesmo tempo, esta ilusão.

Trata-se bem de uma armadilha matricial.

Vocês adoram (não vocês, aqui presentes, certamente), mas vocês adoram literalmente tudo o que faz esta
Dimensão, que é apenas ilusão.

Então, o ‘princípio de atração e de ressonância’ irá atuar.

***

Questão: o que podemos então fazer para servir a Luz?

Servir a Luz é ir para a Luz.

É acolher a Luz, abandonar-se à Luz, mas para ir para a Luz.

Ir para a Luz é um abandono.

Abandono de tudo o que faz a sua ilusão nesta Dimensão.

Quantos seres realizaram isso?

Obviamente, vários seres abriram e têm aberto, em verdade e em autenticidade, as suas lâmpadas, as suas
novas lâmpadas.

E, entretanto, olhem o que acontece e o que irá acontecer nas próximas semanas, no nível da sua Terra.

Como vocês explicam isso?

A Luz é Vibração.

A Vibração libera da ilusão.

Eu vou terminar dizendo que vocês têm fé na Luz.

Mas esta fé os libera da ilusão?

Vocês aceitaram, em verdade e inteiramente, que vocês são ilusão?

***

Questão: os humanos se enrolaram tanto nesta noção dita de «Luz» que é muito difícil separar da
ilusão na qual se vive permanentemente, nessa Maya, nessa matriz.

Você está me dizendo que não faz diferença entre a ilusão e a Luz?

***

Questão: quase isso.



Esse é bem o problema.

***

Questão: como resolver esse problema?

Não se trata de uma técnica, não se trata de um abandono, desta vez.

Não se trata mais de uma compreensão.

Trata-se de um mecanismo que eu qualificaria de quântico.

O que eu chamaria de «switch», de noção de limiar que se cruza ou que não se cruza.

Mas, até agora, esse limiar não foi cruzado.

Por qual razão?

Do nosso ponto de vista, do que nós observamos, isso significa que a humanidade não é capaz de integrar, por
enquanto, a Luz, na coletividade, ainda que a abertura de consciência seja enorme, ainda uma vez, eu repito.

Mas a abertura de consciência não induziu as modificações no sentido desejado da adesão à Luz e da não
adesão à ilusão.

De algum modo, é como se a abertura de consciência os tivesse reforçado nesta Dimensão.

Eu falo, obviamente, coletivamente e não individualmente.

Assim, o paradoxo é o seguinte: que dezenas de milhões de pessoas tenham acolhido e vivido a Luz é uma
certeza.

Esta Luz foi vivida.

Ela foi integrada e ela resultou em uma atração ainda maior para esta ilusão.

Vocês compreendem esse paradoxo?

***

Questão: nós compreendemos, mas como explicá-lo?

Bem, justamente, não temos a resposta.

E, aparentemente, vocês tampouco, por enquanto.

A única solução, assim como lhes foi dito, é elevar a Vibração do planeta até a sua 5a. Dimensão.

************
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Eu sou Anael, Arcanjo,
Arcanjo da relação, Reitor do planeta Vênus, dentro da sua dimensão.

Bem amados humanos, aceitem minhas homenagens, minhas saudações e meus respeitos.

Alguns de vocês já sabem talvez, mas eu intervenho como Embaixador e em relação com o Conclave
Arcangélico que reúne, desde o início do seu ano terrestre, 7 dos Arcanjos que presidiram a elaboração e o

destino deste planeta, há muito tempo, antes que ele fosse transformado e afastado do seu objetivo.

Entretanto, hoje, nós, Arcanjos, desde alguns meses, estamos reunidos em Conclave para assisti-los, na sua
transformação na Humanidade, no seu retorno à Unidade, no seu retorno ao Estado de Ser.

Bem amados humanos, estou entre vocês para ajudá-los a retornar para a Unidade, para ajudá-los a se unificar,
para ajudá-los a estar em paz com vocês mesmos e com o conjunto das relações que vocês estabeleceram

nesta densidade, em todas suas relações.

Eu venho ajudá-los a pacificar, venho ajudá-los a reunificar.

Nesse dia, eu vou instalar com vocês uma relação através dos seus questionamentos, das suas perguntas.

***

Como sabem, como sentem, e como vivem, vocês estão na aurora de um novo dia, na aurora de uma
transformação que irá levá-los a viver uma experiência nova, uma experiência em que vocês irão deixar os

domínios da separação, do separatismo e onde irão se juntar às esferas da Luz autêntica.

Vocês escolheram, todos e cada um de vocês, encarnar nesse momento, nesta idade, nesta função, para
participar, à sua maneira, desse retorno à Unidade.

Hoje, mais do que nunca, vocês estão no seu lugar, no que vocês são, no que vocês fazem e no que vocês
representam.

Suas almas e seus espíritos esperam desde muito tempo esta aurora que vão viver.

Como sabem, ou como ignoram, eu venho lembrá-los a sua dimensão de Sementes de estrelas, de filhos da
Luz, de filhos da Unidade e de filhos da Lei do Um.

Como dizia o maior neófito do seu planeta: «vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste
mundo».

Existem em vocês uma promessa e um juramento que existem desde a sua primeira tomada de corpo nesta
densidade.

Esse juramento e esta promessa eram que, ao final dos tempos, vocês iriam se recordar do que vocês são, na
Verdade, na Unidade, além do que vocês vivem em suas múltiplas experiências nesta densidade.

Hoje, e desde pouco tempo, alguns de vocês reencontram a memória, a filiação, a sua origem estelar. 

ANAEL – 19 de setembro de 2009

http://1.bp.blogspot.com/-7hc4fz5jvcE/UdD69XfeqVI/AAAAAAAACaM/kdFpHD1d_8s/s349/000+Anael+-+19.09.2009.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Outros, ao contrário, estão ainda, com relação a isso, no nevoeiro e no questionamento.

Obviamente, não me cabe revelar-lhes isso, porque isso deve ser revelado em cada um, dentro da sua
intimidade, dentro da sua Unidade.

Entretanto, eu lhes afirmo, todos os seres humanos, sem exceção, são seres de pura Luz que sacrificaram, no
sentido mais nobre, a sua Luz, para viverem a experiência mais traumatizante que uma Consciência pode

viver: a separação da Fonte Pai e Mãe.

Nisso, vocês são grandes, nisso, assim como o disse o Arcanjo Miguel, vocês são amados e vocês são
respeitados.

***

Certamente, a época na qual vocês vivem não é fácil mas, entretanto, ela é grande.

Nesses dias que vocês irão viver, muito em breve, esta reconexão vai se fazer, com vocês, com os seus
próximos, ao redor de vocês, por intermédio da Divina Maria, a sua Criadora, de todos vocês, sem exceção, à
qual entregamos nossos Selos e nossas Radiâncias para que ela trabalhe com toda liberdade e em comunhão
com a Fonte Pai/Mãe, para fazê-los viver, da melhor maneira possível, o seu retorno à Unidade, o seu retorno

ao Estado de Ser.

Tudo é questão de relação, de colocação em relação entre o exterior e o interior, entre o interior e o exterior.

A promessa e o juramento é a colocação em relação da sua personalidade com o seu Estado de Ser que
vocês devem reencontrar e reinvestir, para voltar a ganhar as suas moradas eternas.

Esse mundo não é a sua morada, esse mundo é um lugar de trânsito, é um lugar de passagem, um lugar de
experiência, se preferirem.

Entretanto, esta não é sua casa.

Vocês estão na aurora da elevação da sua Consciência a este Estado de Ser, a esta Eternidade, vocês irão
reencontrar as suas filiações, as suas origens.

O que é preciso fazer para isso?

Eu falei sobre isso longamente, eu vou repetir em duas palavras.

Basta abandonar-se à Luz e à Verdade.

Abandonar-se significa deixar acontecer e agir no deixar acontecer, sair da dualidade, colocar-se a caminho
para a Unidade pela ausência de julgamento, pela ausência de discriminação, em um ato de confiança autêntica

na Vibração da Verdade, na Vibração da Luz, assim como Cristo lhes disse.

Ele era o Caminho, a Verdade e a Vida, vocês devem também tornar-se o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Isso é ao mesmo tempo um desafio essencial, mas também simplicidade.

Tornar-se o Caminho, a Verdade e a Vida, andar nos passos da Unidade e da Verdade se faz através do não
julgamento, através da relação unificada entre a personalidade e o Estado de Ser.

O motor da realização disso é o abandono e a fé.

A fé tem um lugar central, não uma fé em uma igreja ou em um movimento, mas uma fé no que vocês são, em
Verdade.

Uma fé total e um abandono total à sua dimensão espiritual mais autêntica.

***

Vocês estão no período que celebramos como sendo os Casamentos Celestiais.

Esses Casamentos Celestiais correspondem, por diversos processos alquímicos da sua consciência
dissociada com a sua Consciência unificada, através de processos de radiações de Consciência energética, na

colocação em relação da sua personalidade com a sua Eternidade.

É o que vocês vivem, cada um em suas etapas específicas, desde vários meses.

Em breve, muito em breve, encerrar-se-ão esses Casamentos Celestes, o que não assinala o final, mas sim o
início da sua elevação da Consciência e da Vida nos Reinos unificados.



início da sua elevação da Consciência e da Vida nos Reinos unificados.

Alguns de vocês avançam mais rápido do que outros, mas isso não tem qualquer importância.

Quanto maior for o seu abandono, mais vocês irão realizar isso, esta alquimia, rapidamente.

Não há pré-requisitos, não há obstáculo, não há nada sobre esta Terra, ou em outros lugares, que possa se
opor à Vontade de Maria, unida à sua Vontade de reencontrar a sua dimensão de eternidade.

O único freio que se oporia, de maneira temporária, a isso, seria o predomínio do seu mental e o predomínio
do medo.

Vocês devem acolher, com Alegria e com autenticidade, a dimensão da sua Semente de estrela, a sua
dimensão real de Luz.

Isso se faz cultivando o acolhimento da Luz e da Vibração.

Isso se faz cultivando o não julgamento, para com vocês mesmos e para com o resto e, sobretudo, para com o
resto.

Isso se faz cultivando a fé na Unidade e na Verdade e, sobretudo, em vocês.

Aí estão, muito rapidamente ditas, algumas palavras que eu tinha vontade de irradiar para Vocês, no seu
Coração, na sua Eternidade, na sua Verdade.

Se bem o quiserem, agora, vamos abrir um espaço de trocas e de relação em que eu irei responder, pelas
palavras, mas também pela Vibração, porque a resposta da Vibração é mais importante do que a resposta

pelas palavras.

As palavras podem enganar, mas a Vibração que as acompanha, jamais.

A Vibração é a Essência da Verdade.

Então, bem amados humanos, eu os acolho como vocês me acolhem e entremos na relação.

***

Questão: no quadro de uma situação relacional difícil no domínio profissional, é atitude correta
redirecionar ao coração as emoções que isso gera?

Hoje, individual e coletivamente, vocês estão na aurora de um novo dia.

A aurora de um novo dia necessita desembaraçar-se do que pertence ao ontem.
O ontem não é hoje.

Assim, cada um, bem amados humanos, é colocado frente a eventos a serem regulados.

Qualquer que seja a dureza ou o sofrimento, por vezes, desses eventos, eles implicam, em vocês, em
reajustamentos.

Esses reajustamentos, vocês nem sempre têm a Consciência disso, ainda menos dos prós e dos contras.

Mas, entretanto, sob a pressão da Radiação do Ultravioleta, o que chega ao ser humano é exato e tem apenas
por objetivo liberar, mostrar-lhe, de maneira intensa, os lugares onde restam sofrimento e apego, os lugares

que obstruem o abandono, os lugares que obstruem o acolhimento da Verdade.

Assim, não há necessidade de se preocupar.

É importante, efetivamente, transmutar, passando da emoção ao coração, passando do mental ao coração.

Nada mais há a fazer senão aquiescer e, amanhã, vocês irão compreender e perceber que as mudanças de
ontem e de hoje foram necessárias e indispensáveis para a sua elevação.

Não há punição, nem castigo.

Há somente espaço de resolução, espaço de conscientização.

Tudo, absolutamente tudo o que lhes chegar, neste ano e nesses dias, é bênção, porque concorrem para a sua
liberação, para a sua emancipação e para a sua elevação.

***



Questão: ao que correspondem fenômenos de cores no nível do 3º olho?

A cor é Vibração.

Quando ela é percebida no nível da testa, assinala a ativação de níveis de Consciência em relação com essas
cores.

Cada cor é um estado, um estado de Consciência e um estado de energia.

Em seguida, essas cores se casam e se misturam, girando uma na outra e a outra na primeira.

Assim é o 3º olho.

Chegando a certo estágio, a Luz colorida é substituída pelo flash de Luz branca, naquele momento, o 3º olho
está plenamente funcional, o que se pode fazer é simplesmente voltar a descer esta Vibração, esta cor, no

nível do coração.

A Vibração do 3º olho é a sede do poder da alma.

Ela não é a sede da Vontade Divina, da Fonte que, esta, está no nível do Coração.

Assim, um iniciado antigo, chamado no seu tempo de Buda, de Gauthama, disse: «o dia em que vocês
encontrarem os poderes, salvem-se, rápido».

Porque, no nível da alma e no nível das cores vistas pelo 3º olho, encontra-se a armadilha de ser fechado
nessas visões, de ser fechado na ilusão e de não se juntar ao Coração.

Assim, nada há a fazer, exceto fazer voltar a descer esta Vibração no Templo Interior que é o Coração.

***

Questão: por que não chegar a reencontrar os contatos espirituais dos anos passados?

Bem amadas almas humanas, hoje, o contato mais importante é consigo mesmo, com si mesmo, não no nível
da personalidade, mas com si mesmo no nível do Espírito.

Assim, estabelecer esse contato consigo mesmo necessita, por vezes, de fazer o luto de alguns outros
contatos, que foram necessários a um dado momento, mas que devem deixar o lugar para o contato com Si

mesmo antes de estabelecer novas conexões, amanhã, com novas perspectivas e novas funções e, portanto,
com novas Consciências.

Há então necessidade, nesse nível, de aceitar fazer o luto.

O que eu disse há pouco é verdade também para você.

Aceitar o que se vai é necessário para permitir ao novo manifestar-se, conscientizar-se, realizar-se.

Alguns lutos lhes são propostos.

Ainda uma vez, não são nem castigos, nem bloqueios, nem julgamento.

Mas sim elementos que lhes permitem se separar daquilo de que devem se separar, a fim de se reunificarem
com vocês mesmos.

Cada ser humano vive isso hoje, cada um nos domínios em que havia apegos e relações que impediam a
liberação e a relação.

Então, não há explicação a buscar, senão aquela de aceitar ir para o novo.

Compreendam isso, todos vocês.

Todos vocês estão, qualquer que seja o seu nível vibratório e o seu nível de relação com o seu Estado de Ser,
para passar por essas etapas de transformação que visam liberá-los (e, ainda uma vez, não para puni-los) do

que deve sê-lo.

Mas vocês não têm os meios e a extensão de Consciência que lhes permitem compreender, ainda uma vez, os
prós e os contras.

Mas, se vocês aceitarem, o caminho se abre diante de vocês e vocês irão aceder à aurora de um dia em que
várias promessas serão realizadas.



***

Questão: eu tive um sonho onde havia Jesus na mão esquerda, Buda na mão direita. Qual é o
significado?

Bem amada alma humana, o significado é que hoje, todos vocês, sem exceção, toda alma humana que se
abandona e que acolhe, tem a capacidade para fazer vibrar, nela, a dimensão de Cristo e de Buda.

Vocês são, e eu disse no preâmbulo, seres de pura Luz.

Hoje, o que lhes foi escondido não está mais escondido, e todos vocês reencontram, cada um ao seu modo,
em sonho ou desperto, os elementos que concorrem para fazê-los reencontrar esta Verdade essencial.

Ninguém pode se opor à sua expansão de Consciência, ao seu retorno à Unidade e à Verdade.

Assim, esse sonho é a ilustração.

Alguns têm necessidade de imagens fortes, outros têm necessidade de mudar algumas coisas, mas a
finalidade é sempre a mesma: torná-los livres, restituí-los à sua Unidade, restituí-los à sua Verdade e devolvê-

los à Luz que vocês são.

***

Questão: como se articula a relação do homem com a sua origem estelar, na encarnação?

A relação é despertar.

A relação é expansão.

Nesta expansão, o lugar da encarnação torna-se menos importante.

Não é questão então de abandonar a encarnação, porque a encarnação, vocês devem transmutá-la e elevá-la,
ela também.

Mas, entretanto, acolhendo a Consciência do que vocês são, no plano espiritual e no plano estelar, vocês
transmutam, literalmente, vocês metamorfoseiam, assim como o disse o Mestre Aïvanhov, esse corpo de

carne e vocês o tornam Luz.

Vocês o tornam Luz e vocês o espiritualizam para fazer a promessa de Cristo, para a qual vocês estão aqui,
que é a de espiritualizar esta matéria.

Nós os ajudamos nisso, individual e coletivamente, no nível da alma humana global, mas também no nível da
alma planetária.

Há, portanto, articulação que permite transmutação e transmigração desse corpo em uma outra dimensão.

Dito de outro modo, o que vocês denominavam, e que denominam ainda, o seu quotidiano, os seus hábitos,
nada são diante da Eternidade e diante do Estado de Ser que os espera.

***

Questão: após ter-me dirigido diretamente a Maria seguindo a sua promessa de responder
individualmente a cada um, a sua imagem apareceu-me em um vestido comportando uma multidão

de olhos. Ao que isso corresponde?

Esta imagem é muito específica.

Maria tem uma multidão de olhos, ela tem uma multidão de filhos, nesse mundo e em outros mundos.

Ela é, literalmente, a Criadora.

Ela se apresenta sob a forma e sob o hábito que vocês próprios estão vibrando e integrando, em função dos
seus esquemas existentes na sua Consciência.

Assim, o que você viu é a resposta ao seu pedido.

Há, portanto, através desta imagem, a Criação da relação.

Isso não é uma palavra em vão.



Quando Maria diz que ela estabelece uma relação com cada um de vocês, é preciso voltar a ser uma criança,
para vivê-la na simplicidade, porque isso não é um ritual complicado, mas passa, antes de tudo, pela

simplicidade do Coração e do pedido.

Considerando que todo ser humano estabelece esta relação e esse contato, na condição de que seja feito pelo
Coração.

Qualquer que seja a resposta obtida, ela firma a relação.

A relação sendo efetuada, convém, como toda relação, mantê-la, nutri-la, pela simplicidade do Amor e pelo
ação de pedidos.

Assim como Cristo disse: «buscai o Reino dos Céus e o resto ser-lhes-á acrescentado».

Maria é a Rainha dos Céus e da Terra e ela é, antes de tudo, a sua Mãe.

***

Questão: como facilitar a relação de não julgamento consigo mesmo e com os outros?

Inúmeras almas humanas têm sido tão habituadas a funcionar no julgamento, na culpabilidade e no julgamento
de si mesmo e na condenação de si mesmo.

Isso corresponde ao molde e ao modelo educativo mais frequente sobre esta Terra.

Há portanto, realmente, aí, um condicionamento, mas vocês não podem se descondicionar por vocês mesmos,
por sua única vontade, nem mesmo pela compreensão exata do que levou a isso.

Hoje, e nesta época particular, vocês podem pedi-lo à Inteligência da Luz, vocês podem pedi-lo a Maria, isso
será realizado porque não está em seu poder, ou então, em uma duração de tempo demasiadamente longo, de
agir por vocês mesmos, pelo mental ou por uma técnica diferente, sobre a sua propensão a julgar e a estar no

julgamento.

A Luz é o que dissolve o julgamento.

A Luz é o que transcende a limitação, a culpabilidade.

Então, recorram a Ela, Ela está aí.

***

Questão: como mulher, conviria mais orar antes a Maria do que ao Pai?

Bem amada alma humana, isso nada tem a ver com o sexo que você tem.

A Verdade que está aí é que Maria, a Divina, Maria, a sua Criadora, de todos vocês, sem exceção, vem a vocês
para estender-lhes a mão.

Ela apenas pede uma coisa, é que vocês a chamem.

Então, o período é propício a isso.

***

Questão: a Arca da Aliança, fora os seus aspectos históricos e simbólicos conhecidos, não é o que
finalmente vamos todos viver, agora?

Bem amada alma humana, além do aspecto histórico e simbólico, a Arca da Aliança é um objeto, um objeto
específico, que tem uma função específica, que existiu no passado e que deve se manifestar de novo, hoje.

Entretanto, o processo a que chamamos de Casamentos Celestes tem uma relação certa com este objeto e
com a sua função.

Vocês restabelecem, por intermédio da atualização da promessa e do juramento, o Arco de Aliança.

O Arco de Aliança que os reúne à sua dimensão real.

Sim, obviamente.

O Arco da aliança é uma ponte de Luz que une esta dimensão à sua dimensão eterna.



Essa ponte de Luz foi denominada, na tradição oriental, Antakarana.

O Antakarana assinala, quando estiver presente vibratoriamente pelo som ouvido, a Aliança que vocês
restabeleceram com a sua dimensão eterna.

Esse som, este Arco de Aliança assinala o seu retorno próximo nos mundos da Unidade, nos mundos da
Verdade.

O Arco de Aliança é uma ponte vibratória que vocês estabeleceram entre a sua personalidade e o seu Estado
de Ser.

Se preferirem, dito de outro modo, porque é a mesma coisa, o Arco de Aliança é o que está estabelecido
desde o final do seu ano passado entre a Terra e o Sol.

Existe, de fato, um arco elétrico permanente que existe entre a sua Terra, a dimensão da personalidade e o seu
Sol, onde se encontra o seu corpo espiritual armazenado desde que vocês desceram sobre esta Terra.

A comunicação, a relação, o arco elétrico, o Arco de Aliança, tornou-se hoje possível.

É por esse fenômeno de multiplicação dos Arcos de Alianças individuais que, em breve, o sol irá desposar a
Terra para devolver-lhe a sua dimensão espiritual.

A função específica do objeto denominado Arca da Aliança é permitir, justamente, o reencontro do Sol e da
Terra, no final dos tempos, quando as duas testemunhas, se isso for até lá, tiverem ido a Jerusalém.

Entretanto, nada diz, em meio à sua evolução, em função da aceleração histórica que vocês vivem, que
tenhamos necessidade de ir até lá, porque os Arcos de Aliança, representando cada uma das almas

conectadas com o seu Estado de Ser, evoluem em número importante.

Resta-nos ainda destrancar o corpo biológico para que isso seja realizado, de maneira muito mais fácil, do que
com o objeto inicial.

Assim, portanto, não há necessidade de perder tempo com dados históricos ou futuros que não são seguros
de estarem atualizados.

***

Questão: a Terra será salva pela Ordem dos Melquisedeques?

Não.

A Terra não tem que ser salva, a Terra tem que ser elevada, não é a mesma coisa.

A Humanidade, na sua totalidade, é chamada para a sua liberação.

Certamente, nós estamos aí, todos nós, entidades e seres de Luz de diferentes dimensões, em meio a
multiversos, a ajudá-los, a estender-lhes a mão, de uma maneira ou de outra.

Os Melquisedeques (ou o Melquisedeque, isso dá no mesmo) são uma Ordem específica que zela e
supervisiona a Terra desde mais de 300.000 anos, desde o momento em que esta Terra caiu na dissociação.

Os Melquisedeques são os Senhores do Carma, o que não quer dizer que eles geram o Carma, mas eles
tentam encontrar os meios de liberá-los do carma e da dualidade e isso dura desde 300.000 anos, ou seja,

desde 6 ciclos, muito precisamente.

A Terra não tem necessidade de ser salva.

Hoje é o final de um grande ciclo.

O final de um grande ciclo não é o final de um grande ciclo de 52.000 anos, mas do ciclo de 320.000 anos,
exatamente.

Por decreto da Fonte Pai/Mãe, o final da ilusão chegou.

Não há nada a salvar, há que elevar, que transmutar e que estar na Alegria, a título individual e a título planetário.

***

Questão: quando se eleva as Vibrações, isso atrai exclusivamente seres de Luz?

O plano astral, o plano intermediário, os planos que não são ainda da Luz e que vocês chamam de Sombra
foram dissolvidos, inteiramente.



foram dissolvidos, inteiramente.

A Luz ganhou, no Céu, neste verão (inverno, no hemisfério Sul).

Se vocês elevarem a sua Vibração, em Verdade, não pode existir, nas Vibrações elevadas que vocês
manifestam, entidades não pertencentes à Luz.

Isso não pode ser de outro modo.

Olhem, hoje, a facilidade, anteriormente impossível de imaginar, a facilidade desconcertante, hoje, com a qual
as Consciências humanas entram em contato com o Anjo guardião, com Seres de Luz e, sobretudo este ano,

com Maria.

É ilusão?

Certamente que não.

A ilusão antes foi a falsificação da quase totalidade das aparições da Virgem Maria nesta Humanidade, quando
lhes anunciaram crimes e castigos se vocês não se arrependessem.

Isto é ilusão.

Maria, que lhes estende a mão, é Verdade, porque Maria vem salvá-los, ela vem elevá-los, a partir do momento
em que vocês o pedirem e lhe pedirem.

Compreendam bem que o conjunto de sistemas de controles humanos que foram construídos na superfície
deste planeta (que vocês os chamem de sociedades, que vocês os chamem de políticos, que vocês os

chamem de religiosos) foram sistemas que os fizeram se privar da sua Liberdade.

Hoje, vocês devem reaprender a ser livres inteiramente, não condicionados por um sistema social, por um
sistema político ou por um sistema religioso, quaisquer que sejam.

Cristo é Liberdade, antes de tudo.

Cristo é Liberação e ele não é a Igreja.

***

Questão: como se pode ajudar as pessoas falecidas que estão em aflição e que vêm pedir ajuda às
pessoas que estão ainda neste corpo?

Tomemos, se quiserem, o problema em um outro sentido.

Se uma alma desta dimensão for perturbada por desencarnados que vêm pedir ajuda, isso significa que esta
alma humana não cortou, ela mesma, as relações com essas almas.

Compreendam bem que hoje as almas que deixam o plano da Terra não têm qualquer razão de sofrer, na
medida em que o plano astral foi completamente dissolvido.

Assim, as almas que deixam esse plano não podem ir aos planos intermediários tal como existiu desde
milhares de anos.

As almas são, portanto, liberadas desta matriz assim que dela saem.

Elas são colocadas em espera, em lugares que eu qualificaria de paradisíacos com relação ao que vocês
vivem aqui embaixo, para esperarem, para manifestarem, na 5ª dimensão, os seus corpos de Estado de Ser,

mas elas já tomaram posse dos seus corpos de Estado de Ser.

Os planos intermediários foram realmente dissolvidos pelo Arcanjo Miguel.

Assim, um ser humano que estiver em ressonância e em relação com desencarnados demonstra, dessa
maneira, em si, um problema que não foi resolvido com relação a essas almas, porque essas almas não estão

mais aí, literalmente.

Desde mais de um mês, e devido à Presença do Arco Elétrico entre a Terra e o Sol, toda alma que deixa esse
corpo escapa, de maneira definitiva, da matriz, reencontrando-se no seu corpo de Estado de Ser no nível do

Sol.

Ninguém pode se perder nesta estrada porque é uma estrada de Luz.

Vocês ali são, deixando esse corpo, como que guiados e atraídos, exatamente.

Vocês não podem, como era o caso ainda anteriormente, vagar nos planos intermediários que chamavam de



plano astral, de planos infernais.

Estes, simplesmente, não existem mais.

***

Questão: isso é válido mesmo no caso de uma morte súbita ou de suicídio?

O suicídio jamais é, ô jamais, uma maldição, contrariamente ao que vocês creem e o que lhes inculcaram as
religiões.

Qualquer alma que deixar esse plano, quaisquer que sejam as circunstâncias da sua morte, não pode mais
vagar no que vocês chamam de astral.

Esta alma é conduzida diretamente ao nível do Sol para ali reencontrar o seu veículo de Eternidade, quaisquer
que sejam as circunstâncias desta morte.

Não podem existir projeções com relação às leis criadas pelo ser humano que diz que a alma que se suicida é
uma alma que vaga.

Isso era verdadeiro há ainda algum tempo, porque vocês eram prisioneiros, infatigavelmente, desta matriz e
eram chamados a se reencarnarem sem fim, dentro de rondas sem fim, para pagar, assim dizendo, erros que

apenas existiam na imaginação desenfreada daqueles que criaram esta dimensão.

A armadilha hoje acabou.

Vocês são, hoje, liberados, mesmo vivendo ainda nesta densidade, vocês devem aceitar os fundamentos,
porque isso foi consumado no Céu e isso está chegando sobre a Terra.

***

Questão: as almas que viveram a sua encarnação no horror ou na maldade, reencontram, apesar de
tudo, os seus corpos de Estado de Ser deixando esse plano?

Bem amadas almas humanas, em nome de qual lógica, em nome de qual Lei, não do Amor, seria possível,
neste final de ciclo, a uma alma, quaisquer que sejam seus erros, não ser resgatada.

O Amor e a Graça estão além da punição e da ação/reação.

A Lei da Graça entrou em ação e entrará cada vez mais em ação.

Por que vocês querem ter que pagar o que quer que seja?

Vocês não pagaram o suficiente, desde tantas e tantas vidas que estão sobre esta Terra?

Essa será a minha palavra final.

Eu lhes transmito todo o meu Amor, todas as minhas Bênçãos e lhes digo até breve, nos domínios da Unidade,
até breve, nos domínios da Verdade, ali onde o sofrimento foi banido, ali onde o peso não existe mais, ali onde

tudo é leveza, Unidade, facilidade e Eternidade.

Sejam abençoados.

************
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"A fonte de satisfação de suas Vidas não está nas atividades que vocês fazem, no bem ou no mal, ela está
unicamente no estabelecimento da sua Presença na Vibração do Coração."

"O único problema é que muitos seres humanos, ainda que se abra a porta da prisão deles, não vão querer
sair, porque eles não conhecem o que existe fora da prisão. Há os que estão, eu diria, confortáveis na sua

prisão." 

Questão: devo continuar os exercícios energéticos que pratico?

Sua Verdade é interior, ela sempre esteve aí no Coração.
Compete-lhe fazer o que lhe parece bom para você, naquele momento, a fim de aceder ainda mais

profundamente, à Verdade do seu Coração, à Verdade da sua Essência. 
Isto pode ser encontrado pela prática de uma arte, isto pode ser realizado estendendo a mão a uma criança. 

Cada etapa de Consciência se encontra na simplicidade. 
Se, para você, a simplicidade é continuar esta experiência, então, faça-a.

Não há obstáculo, não há técnica melhor do que outra, há simplesmente coisas que a aproximam da
simplicidade e outras que a afastam. 

Você se sente na simplicidade praticando os seus exercícios? 
Se a resposta for sim, então, prossiga. 

Se a resposta for não, então, mude. 

***

Questão: meu caminho de Vida passa por um lugar de vida mais favorável do que outro?

Alguns seres, hoje, são atraídos, literal e magneticamente, por regiões do mundo. 
Isto pode, por vezes, ter ressonância ligada ao passado, por vezes, isto é ressonância em relação ao

presente. 
Aí também, a resposta corresponde ao que você sente com o seu Coração: se o seu Coração lhe disser para

ir lá, então, faça-o. 
Se houver questionamento e este questionamento o fizer sair do Coração, da Vibração da sua Essência, então,

não o faça. 
Isto é simples e é o mesmo com referência tanto aos seus questionamentos profissionais, familiares, afetivos

e geográficos. 

ANAEL - 20 de setembro de 2009
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Entretanto, eu tenho a acrescentar algo que é, para nós, evidente: o caminho da simplicidade é o caminho da
Fluidez. 

O caminho da simplicidade é o caminho onde as coisas se desenrolam sem obstáculos e facilmente.
Se houver resistência, se houver oposição, isto assinala em você que este não é o seu caminho. 

As coisas devem se tornar simples e ser cada vez mais simples. 
Algumas injunções e impulsos da alma, hoje, emergem em meio à nossa Consciência, a fim de orientá-los para

as mudanças necessárias ao estabelecimento da simplicidade. 
Isto deve se fazer de maneira, aí também, simples e sem resistência. 

Eu falo, evidentemente, de resistências interiores e, sobretudo, exteriores. 
Se você se sentir atraído para um lugar ou para uma pessoa e se as coisas não se organizarem, isto,

certamente, não é a Luz. 
Por quê? 

Porque a Luz é Inteligente e a Inteligência é Criativa e a Luz realiza sempre coisas simples e que fluem da
Fonte, porque a Luz é a Fonte. 

Não há alternativa, hoje, mais do que nunca, porque não há mais depreciação dimensional, no sentido que você
observava antes, onde certo número de coisas levava tempo, por vezes longo, para se concretizar ou para se

manifestar. 
Hoje, tudo lhes parece mais rápido, você se sente num turbilhão, tanto no sentido do que você quer como no

sentido do que, aparentemente, você não quer. 
O que quer que aconteça, isto corresponde à Inteligência da Luz. 

Quando você tiver a certeza interior e manifestá-la, você não terá mais obstáculo para encontrar a sua Unidade. 

***

Questão: poderia nos falar do Círculo dos Doze?

O Círculo dos Doze? 
Você quer dizer com isso, o Círculo de Fogo dos Anciões? 

Os Círculos de Fogo dos Anciões são estruturas, assim como já foi dito por outros além de mim, que foram
estabelecidas, há muito tempo, em tempos imemoráveis que remontam a mais de centenas de milhares de
anos, por seres particulares não pertencentes à sua dimensão e ao seu espaço de Vida, a fim de permitir,
quando chegar a hora, realinhar a Luz com seu eixo, em meio a esta Terra e em meio à sua própria Luz. 

São sete, como vocês sabem disso. 
Entretanto, não lhes cabe conhecê-los fisicamente, simplesmente despertar a memória, em vocês, se isto lhes

for permitido e se isso lhes for possível. 
Eles não são, assim como eu disse, lugares de cura. 

São lugares que não pertencem à sua dimensão. 
São lugares onde vocês podem experimentar, de maneira antecipada, as energias de outras dimensões. 

Eles não são, no entanto, portais ou passagens multidimensionais. 
São simplesmente guias de Luz. 

Entretanto, você pode recorrer a esta Radiância específica. 
Não se trata mais efetivamente da Radiância Arcangélica, mas, nesse caso, a Radiância chamada dos

Gigantes, aqueles que foram também denominados os Titãs e, de forma muito inoportuna, os Nefilins, aqueles
que supostamente dormiam com as mulheres. 

Mas não há outra culpa senão na mente tortuosa dos homens que procuraram escravizá-los. 
Os Nefilins foram seres de alta dimensão. 

Eles trabalharam para que esta Terra chegasse, hoje, a viver o que vocês têm que viver.
Então, agradeçam. 

A Radiância específica dos Círculos de Fogo recorre efetivamente às doze Lâmpadas e às doze Vibrações. 
Está diretamente religada, também, ao hexágono, que é a característica da Luz além da sua dimensão, a Luz

organizada, inteligente e estruturada, na 5ª dimensão. 
Isto irá implicá-los em breve. 

***

Questão: estou no caminho correto?

Hoje, se você for para o caminho da simplicidade, a via da evidência do que lhe é proposto pela Divina
Providência (e aqui não é um jogo de palavras), você está necessariamente no caminho certo. 

Hoje, devido à Presença da Luz na sua dimensão, devido à realização da Radiação do Ultravioleta e de



diferentes qualidades vibratórias e energéticas transmitidas pelos mundos de Luz, cada ser humano está em
ressonância com o seu próprio caminho. 

Entretanto, se, em você, existir a vontade de mudança, o impulso à mudança, como eu o denomino e como o
denominam facilmente os Hayoth Ha Kodesh, isto corresponde a uma realidade a empregar para você. 
Vocês estão na hora dos últimos ajustes para estarem em concordância e em autenticidade com os seus

caminhos. 
Esta é a estrita Verdade. 

Harmonizem-se e vocês serão reformatados pela Graça da Luz no seu novo caminho.

***

Questão: Como sentir, quando temos uma escolha a fazer, a real resposta do Coração?

Bem amado, esta escolha pode ser uma ou outra e uma não é necessariamente a mesma que a outra, mas
você pode admitir que, em certo nível de Liberdade, a partir do momento em que o seu Coração estiver aberto,

inteiramente, não há resposta positiva e resposta negativa, porque tudo está no nível da Unidade. 
Então, nesse caso, você encontra a Unidade necessária à sua escolha e você está totalmente livre da sua

escolha, uma como outra sendo, para você, a Verdade, mesmo se esses caminhos lhe parecerem
contraditórios e opostos. 

Este é o aprendizado da Liberdade suprema fornecida pelo Coração porque, o que você fizer na Vibração do
Coração, irá sempre orientar no sentido da Luz, no sentido da probidade, no sentido da Verdade e da Unidade. 

Então, nenhuma dúvida. 
Progressivamente e à medida que a Luz penetrar os seus campos de Consciência, pela Vibração e pela

Consciência, vocês irão se aperceber de que estarão estabilizados no Coração. 
Estando estabilizados no Coração, efetivamente, não há mais possibilidade de resposta para o sim e para o

não, porque tudo é resposta. 
Cabe-lhes, então, arbitrar, não pelo Coração nem pelo mental, mas pela evidência. 

Então, em alguns casos, a Vibração do Coração vai ser talvez mais rápida ou mais presente do que em outros
casos. 

Cabe-lhes fazer a diferença, vocês mesmos e, entretanto, se a Vibração, por sua Presença e sua pressão,
permanecer a mesma, vocês têm, naquele momento, apenas a escolha, porque vocês são inteiramente livres. 
Vocês encontraram, pela Graça do seu Coração que abriu e despertou vocês, a possibilidade de escolher com

toda transparência. 
Não há escolha negativa, nesse caso, nem escolha positiva. 

Vocês têm a total Liberdade para realizar o seu caminho para a Luz, quer seja um ou outro, porque você já é a
Luz e fazer uma escolha, uma ou outra, interferirá apenas muito pouco na qualidade vibratória que vocês se

tornaram.
Aí está, querida alma. 

***

Questão: é melhor ajudar os outros por informações ou por cuidados?

A informação é cuidado. 
Hoje, as palavras têm tanta potência, pela Vibração, como os cuidados propriamente ditos. 

Vocês devem ir, sem hesitações, para a simplicidade. 
A simplicidade do que vocês são, do que fazem. 

Como terapeuta, você não tem mais necessidade das inúmeras técnicas que foram necessárias apreender
porque, hoje, você se torna a doação, e, sendo a doação, você não tem necessidade de desordenar a cabeça,

ou o resto, com técnicas. 
Você tem simplesmente que ser e, sendo, você irá irradiar a transformação e o Fogo.

Então, se você sentir este estado de Ser organizando isso, então, bem amada, continue. 

***

Questão: como fazer quando somos um passador de almas?

Um passador de alma, bem amada, é um estado. 
Este estado não tem necessidade de técnica. 

Isto se faz pela sua própria Presença e pela sua própria irradiação. 



Então, sim, inúmeras almas aqui presentes são «passadoras». 
Elas liberam, literalmente, as almas prisioneiras dos sofrimentos memoriais e sofrimentos da sua vivência

passada. 
Os passadores de almas são rochas, no nível vibratório, mesmo se a sua sensibilidade for por vezes

exacerbada no plano desse mundo. 
Entretanto, não há técnica. 

Isto consiste simplesmente em Ser e em pedir. 

***

Questão: eu falava de pessoas mortas.

Eu também.

***

Questão: é sempre necessário, útil até, ir ver as vidas anteriores?

Se você sentir necessidade de penetrar diretamente, bem amada, no que eu chamaria de Lei da Graça, então,
você não tem que fazer a ação/reação. 

A ação-reação é a dualidade que a leva inexoravelmente a reencarnar. 
Crer que você vai se liberar explorando o passado é uma ilusão. 

Eu creio mesmo que os próprios Budistas disseram isso. 
Não pode haver liberação total de todas as ações passadas que vocês geraram. 

A liberação vem pelo Amor e unicamente pelo Amor e, portanto, pelo perdão a si mesmo. 
Então, obviamente, se seu ponto de vista compreender e aceitar que você está além desta ação/reação,

convém tomar a direção da ação da Graça e aceitá-la. 
Naquele momento, você não terá necessidade de saber qual é o seu passado, quais são os seus sofrimentos,

porque eles serão transcendidos à Luz do Amor e da Verdade. 

***

Questão: tenho por vezes a impressão de que as sincronias não colocam boas pessoas no meu
caminho, em particular, pessoas com as quais compartilhar tudo o que vivo.

Você precisa, caro amigo, fazer, nesse nível, uma revolução de Consciência. 
O estado vibratório no qual você está vai provavelmente ajudar alguém que está no lado oposto da Terra. 

Por que você tem necessidade da sua presença? 
É uma confirmação? 

Basta-lhe ser e irradiar o que você é e isto servirá à Luz e isto irá servir à Humanidade, mesmo sobre pessoas
que você não conhece. 

Isto é mais importante, ainda. 
Alguns caminhos passam pela solidão e pelo teste da Vibração, no seu cerne, no Amor, sem poder

compartilhá-lo, de maneira aparente, mas muito real no seu plano. 

***

Questão: nossa simples energia pode bastar para transmutar o que poderia não ser proveitoso em
nossa alimentação?

Bem amada, eu duvido que se você comer arsênico isso vai se transmutar. 
Então, convém ser razoável. 

O importante não é tanto, e eu já disse, a quantidade, como a qualidade, a liquidez ou a solidez dos alimentos
que provocam esforços de digestão, desviando o fluxo energético consciente ou do seu Coração, porque a

digestão, parece-me, no seu Ser, ocorre no nível do plexo solar antes de descer, enquanto que o despertar do
Coração ocorre no nível do Coração. 

O espaço tomado pela digestão os leva sobre os chacras inferiores, exceto se vocês aceitarem comer coisas
muito mais aeradas e leves, mas eu já me expressei sobre isso. 

Vocês podem fazê-lo com suas mãos e com a sua mente, é claro, mas vocês não poderão mudar radicalmente
a composição química, pelo menos, não por enquanto.



Vocês podem elevar a taxa vibratória de um alimento, qualquer que seja, mas vocês não podem transmutá-lo
inteiramente. 

***

Questão: como, em um casal, quando o outro não está no caminho de abertura em relação a tudo
isso, continuar o seu próprio caminho?

Bem, eu disse, minha amiga, se eu puder chamá-la assim, é necessário bem compreender que alguns seres
jamais foram habituados a experimentar outra coisa que a sensibilidade feminina natural que vocês

conservaram, senhoras, até hoje. 
O homem assim se adequou quando ele mesmo criou as leis. 

Essas leis os privaram da Liberdade e, hoje, eles querem controlar vocês.
Senhoras, eu não as chamo para a revolução, eu as chamo simplesmente para permanecerem vocês mesmas

na calma e na serenidade. 
O Amor não é uma palavra em vão, o Amor não uma hipótese em outros lugares, o Amor é agora e se vocês

estiverem, vocês, senhoras, no Amor, bem, seus homens seguirão ou partirão. 
Não pode ser de outro modo. 

Vocês não têm que convencer de outro modo senão pela Vibração do seu Ser. 
Vocês não têm que desejar que o outro mude. 

Ousem se afirmar, assim como são, como mães, como esposas. 
Sejam assim e estejam certas de que aquele que as acompanham irão segui-las. 

Não há necessidade de procurar convencê-los. 
O homem evolui pela força. 

A mulher evolui pela suavidade. 
Vocês devem compreender isso, senhoras, e aceitá-lo e torná-lo totalmente. 

Muitas mulheres, hoje, procuram, na relação, tornarem-se homens. 
Vocês não foram feitas para isso, senhoras, vocês foram feitas para ser o acolhimento, vocês foram feitas para

ser a matriz que vai acolher o Amor e o Eterno. 
A sua missão é sagrada. 

Quiseram privá-las, através de diferentes igrejas, de movimentos espirituais e de diferentes religiões, mas isso
não funcionou porque vocês são o fundamento da Vida e vocês são o alicerce da Luz. 

Então, sejam o que vocês são, sem procurar impor e seus homens irão se aperceber, naquele momento, de
que o Amor é muito cartesiano e de que ele é Verdade. 

Não há que convencer, há que Ser o que vocês são. 
Não procurem mostrar ou provar. 

Vocês são a prova e vocês são o Livro. 
Então, o que querem mais? 

Eu afirmo, entretanto, que os Arcanjos não têm sexo, mesmo se nos apresentamos sob a forma masculina. 
Nossos nomes nada têm a ver com uma masculinidade. 

Nós somos andróginos. 
Pela nossa própria Eternidade e pela nossa Vibração, nós nos aproximamos de vocês, senhoras, porque nós

somos vocês, em outro estado. 

***

Questão: eu vou encontrar, em outros planos, o meu filho falecido?

As almas se cruzam e se descruzam, nesta densidade, pelos jogos do Senhor, pelos jogos da encarnação. 
Vocês experimentam certo número de lutos e de separações, mas também de reencontros. 

O reencontro, do qual ele faz parte, não é um reencontro segundo a carne, mas segundo o Espírito. 
O contato é possível. 

Lembrem-se, meus amados, vocês estão, nesse momento, em um período onde a distância entre as
dimensões foi eliminada. 

Vocês estão muito próximos da Eternidade, vocês estão muito próximos dos Arcanjos e dos planos da Luz,
assim lhes é possível contatar, em Espírito, aqueles que estiveram próximos de vocês, aqueles que

percorreram, com vocês, alguns instantes. 
Eles compartilharam, com vocês, através do seu sacrifício de encarnação, algumas coisas. 

O sacrifício de uma alma que parte muito jovem é um grande sacrifício.
É preciso que você lhe agradeça, porque ele lhe permitiu se abrir a algumas perspectivas e a algumas



verdades. 
Hoje, o contato, vibratório e em Consciência, com as almas com as quais cruzaram, torna-se possível porque
essas almas, frequentemente, não estão mais no limbo da reencarnação, mas estão nas esferas de liberação,
aguardando o momento oportuno, ou seja, a Translação Dimensional desse sistema solar do qual vocês fazem

parte. 
Isto é para breve. 

Então, vocês devem exultar porque o que lhes foi escondido, o que lhes foi removido, ser-lhes-á devolvido, não
mais na carne, mas no Espírito. 

Então, efetivamente, você irá reencontrar aquilo que perdeu. 
Isto irá suprimir em você o sofrimento da ilusão da separação, porque jamais há separação além daquela da

sua dimensão. 

***

Questão: ao transferir energias, parece-me às vezes não estar suficientemente alinhada. 

Minha amada, é necessário que aceite que você não transfere nada mais do que queremos que transfira. 
Então, você deve se transferir você mesma, para a doação de si, e não mais para a doação do que você

denomina Energia ou Consciência exterior a você.
O alinhamento apenas poderá acontecer a partir do momento em que a doação de si for total. 

Naquele momento, não haverá mais obstáculo para que você seja trespassada por Consciências diferentes de
você, mas, o mais importante, é dar-se.

Não há, aí, o ego, há aí, Verdade. 
Você deve investir em si mesma antes de recorrer a algo no seu exterior. 

Isto é extremamente atraente, efetivamente, mas apelar a algo do exterior de si impede, frequentemente, uns e
outros, de encontrar a sua Essência e a sua Verdade. 

Você deve, de início, encontrar a sua Essência e a sua Verdade. 
«Buscai o Reino dos Céus e todo o resto ser-lhes-á acrescentado». 

Então, alinhe-se em si, por si, na Unidade e, aí, as transferências irão ocorrer automaticamente, sem risco de
nenhuma espécie. 
Compreende isso? 

Abandonar-se, é isto: abandonado à Luz, abandonado à Verdade, na Fluidez da Unidade, tudo se torna
possível. 

Então, você precisa começar. 
Não é um trabalho mental, mas é um trabalho de abandono, na relação com a Unidade que você é, antes de

tocar a Unidade do outro. 
Em resumo, é-lhes pedido para passar na Unidade. 

Reencontre a Alegria de ser o que você é e o resto ser-lhe-á acrescentado, assim como o disse Cristo. 
Não há alternativa. 

***

Questão: por que o manto de Maria é azul?

Maria pode usar todos os mantos da Criação. 
O seu manto original está ligado à dimensão de Sírius e à 18ª dimensão. 

Trata-se do mesmo manto de Miguel, o manto azul da compaixão, aquele que vocês denominaram o Buda Azul
da Medicina, em outras tradições. 

Maria significa isso, mas ela pode também se vestir de diferentes roupas de Luz. 

***

Questão: durante uma viagem, tive emoções muito fortes em alguns lugares. Por quê?

Amigo e bem amado, a memória é emoção, a lembrança é emoção. 
Você passa por lugares onde você já havia passado, noutros lugares em outros tempos, em outras memórias e

outras emoções. 
Algumas dessas viagens o reconectam, literalmente, à emoção da Alegria ou do medo ou da tristeza do que

você vivenciou.
Trata-se de uma reconexão com a energia do passado. 



Isto não é nem bom nem mau. 
Isto é para viver e para transcender e para superar. 

Não deve querer procurar, a todo preço, a origem e a causa.

Saiba simplesmente que se trata de memórias e lembranças, de memórias e emoções, porque, nas suas
peregrinações, você já passou por ali, em um tempo distante. 

Acontece, com todos, de reencontrar lugares onde passou, mas não devem dar importância a isso.
Contentem-se de viver a emoção súbita desta reconexão, mas esta reconexão não é você. 

Vocês estão além de todas as reconexões com o seu passado. 
Vocês devem se liberar, encontrar a Essência. 

Assim como disse a Fonte, é para liberar-se de todo peso ligado ao seu passado, mesmo o mais leve
possível.

Vocês estão além do passado, vocês estão no instante e na Eternidade. 
Vocês não podem encontrar a Eternidade e o Instante através de memórias que se revelem a vocês. 

Vocês devem liberar-se, sem trabalhar nisso. 
Vocês devem encontrar o instante final, a Verdade final, que é a Alegria, progressivamente e à medida que

vocês se aproximarem do seu Centro. 
Isto é hoje muito mais fácil, pela meditação direcionada ao Coração [RAM - 26.12.2008], pela parada das suas

atividades incessantes. 
Em suas vidas comuns, muitos de vocês encontram a dimensão do Coração.

Vocês não sabem ainda como estabilizar esta energia na sua Presença, mas isto é aprendizagem e
experiência. 

Isto vem a grandes passos. 
A fonte de satisfação de suas Vidas não está nas atividades que vocês fazem, no bem ou no mal, ela está

unicamente no estabelecimento da sua Presença na Vibração do Coração. 
Então, não dê importância a esta emoção, ela pertence ao passado, ela o reconectou, mas você deve

desconectá-la, a fim de encontrar a Eternidade do instante.
Toda alma humana tem que fazer esse trabalho. 

Vocês não são o que vocês foram. 
Mesmo se alguns disserem que vocês são o resultado do seu passado, isto foi verdade, mas, hoje, diante da

Revelação da sua Eternidade, diante da Revelação da Luz, vocês devem tomar Consciência de que vocês
estão além das regras que jogaram, mas de que vocês são esta Luz e nada mais. 

***

Questão: o que vão se tornar os animais durante a Translação Dimensional?

Eu responderia, bem amada, que eles irão para onde devem ir.
Os animais têm espaços de acolhimento. 

Há numerosas moradas na casa do Pai, para vocês, almas humanas, mas também para a alma animal. 
A alma animal está em curso de individualização. 

Inúmeras almas estão tomando Consciência da sua individualidade. 
Assim isto é para os seus animais denominados domésticos e para algumas raças animais. 

Elas estão em curso de individualização e terão a oportunidade de encontrar esta individualização sem serem
separadas da Fonte, porque a Fonte decidiu assim.

Os mundos da divisão e da separação não existirão, simplesmente, mais, então, não se preocupem, nem com
as crianças, nem com os animais. 

Preocupem-se, vocês, com vocês, não no sentido de ter medo, mas no sentido de se recentrar na sua
Essência e de vibrar o Coração e de vibrar na Luz. 

Isto, unicamente, é importante. 
Todo o resto lhes será acrescentado, assim como o disse Cristo. 

***

Questão: o que significa estar a Serviço dos outros?

Estar a Serviço do outro não é o Serviço, no sentido físico. 
Pode ser um olhar, pode ser uma intenção. 

Amar e servir é abençoar cada ser humano que vocês encontram. 
Se vocês não puderem abençoá-lo, então, sigam o seu caminho. 



Vocês devem amar cada ser humano com quem cruzarem, com um olhar, com um sorriso, com uma atenção. 
Não é pedido para se engajarem no Exército da Salvação.

Não é pedido para se engajarem, todos vocês, na ajuda das doenças ou na ajuda dita terapêutica. 
Entretanto, todo ser humano é capaz de amar. 

Amar é uma atenção. 
Amar é um olhar. 

Amar é uma Vibração. 
Isto basta amplamente. 

Se lhes acontecer de amar uma dezena de pessoas, na sua jornada, sem julgar, sem se prevalecer do que
quer que seja, mas unicamente pela beleza do instante, pela beleza de um sorriso, pela beleza de uma

intenção, então, a sua Vida irá mudar completamente, estejam certos disso. 
Amar e servir, é isto. 

Não são necessariamente atos complexos colocados em jogo de investimento profissional ou em um
investimento específico nas pessoas próximos de vocês. 

É, antes de tudo, uma atenção e uma atitude. 
Amar e servir, é isso. 

Olhar com benevolência, olhar sem julgamento e dar o seu olhar, o seu Amor e abençoar.
A bênção é muito melhor do que a mão que você estende, entretanto, você pode também estender a mão. 

Isto é o Serviço. 
O olhar, a atenção, a bênção, a ausência de julgamento são o melhor dos serviços que vocês podem propiciar

ao conjunto da Humanidade, ao conjunto dos seres com quem vocês cruzam. 
Vocês não precisam cruzar com milhares de seres a cada dia. 

Alguns vivem sós, então, nesse momento, tentem pensar nas pessoas e ame-as.
Aí está, a aprendizagem do Amor é tão simples assim. 

***

Questão: desde o meu nascimento eu tenho um dom para curar. Este é o meu caminho correto?

Todo dom é um dom do Espírito. 
Todo dom manifestado deve ser utilizado, na condição de que ele lhe traga Alegria e leveza. 

Não há que se colocar questão em relação a isso.
Esse é o caminho? 

O caminho que for simples, o caminho que favorecer e que for favorecido, o caminho que os conduzir a viver a
simplicidade, é o seu caminho. 

O dom da cura é um dom que deve ser utilizado com humildade. 
Inúmeros de vocês foram levados a viver isso. 

Isto pode ser a sua Vida, na sua totalidade, ou uma experiência temporária.
Vocês não têm que se colocar a questão da justiça ou da não justiça do que vocês fazem.

Se vocês o fizerem, e se isto lhes trouxer Alegria, em vocês e no outro, quaisquer que sejam os meios, então,
isto está correto e isto é verdadeiro. 

Não deve deixar o mental se exprimir e fazê-los duvidar do que vocês fazem.
A Verdade e a prova não se encontram no nível do intelecto ou do mental, mas, sim, nos fatos percebidos em

vocês, e percebidos pelo outro, do que vocês fazem. 

***

Questão: qual a diferença há entre a Alma e o Espírito?

A Alma e o Espírito são duas coisas profundamente diferentes. 
A alma é polarização e atração. 

A alma é a ligação entre o corpo e o Espírito. 
O Espírito é Liberdade. 

O Espírito não é colorido. 
O Espírito é Um. 
O Espírito é Luz. 

A alma é Luz distorcida e obscurecida, é aquela que serve para se manifestarem nesta densidade, mas você
não é a Alma, você não é o corpo, você é o Espírito. 



Nesse sentido, isso foi denominado Sementes de estrelas. 
Você é animado corpo/Alma/Espírito, mas você não tem a Consciência da totalidade do seu Espírito. 

A totalidade do seu Espírito o espera no Sol, trata-se do corpo de Estado de Ser, corpo de Luz, corpo de
Cristal, do qual você tem apenas uma pálida cópia e uma pálida ressonância na Vida que você vive. 

É como se você tivesse deixado o seu casaco que é, de fato, a sua interioridade, no vestiário, para vir nesta
densidade e você esqueceu o que você é e você vive no nível do corpo, às vezes no nível da Alma, mais

raramente no nível do Espírito. 
O Espírito é leveza.

O Espírito é ausência de polaridade. 
O Espírito é Unidade. 

Há, portanto, uma grande diferença entre a Alma e o Espírito, mas a Alma permite ao corpo se comunicar, às
vezes, com o Espírito. 

A Alma é uma camada intermediária que o serve, nesta densidade e na sua manifestação, nesse mundo. 
Além disso, não há mais Alma, há apenas o Espírito, este Espírito que vocês devem reencontrar porque ele é

Eternidade, Estado de Ser, Cristal e Luz. 
É este o corpo que você vai reencontrar. 

Trata-se, realmente, de um corpo, mas você não tinha Consciência disso. 
Você tinha Consciência, eventualmente, apenas de uma Centelha, de um fragmento da Luz Autêntica, mas

você é bem mais do que isso. 
Você não é esse corpo. 
Você não é esta Alma. 

O corpo e a Alma são veículos de manifestação que vocês tomaram para se manifestarem nesta dualidade,
nesta experiência. 

Você é Espírito, na Verdade e na Unidade. 
O Espírito não é, portanto, a Alma, e ainda menos o corpo. 

Em breve, você fará a escolha entre a personalidade e o Estado de Ser, ou seja, entre o corpo e o Espírito. 
Em qual você quer viver? 

No Espírito, na Eternidade, na Verdade, ou em meio à experiência da dualidade, mas, lembre-se: esta não é
mais possível. 

Vocês são, todos vocês, sem exceção, concernidos ao Estado de Ser e ao fato de reencontrar, nos
Casamentos Celestes, místicos, o seu corpo de Estado de Ser. 

Assim decidiu a Fonte. 
Assim decidiram os seres mais elevados relacionados com a sua Criação. 

***

Questão: de onde vêm as cores muito luminosas que podemos ver agora na meditação? 

As cores que você percebe, de olhos fechados, são as luzes do seu 3º olho.
Isso existe, como disse inúmeras vezes, em diferentes níveis vibratórios. 

Cada nível vibratório alcançado, durante as meditações no nível do 3º olho, ou mesmo no nível de outros
chacras, dá acesso a uma percepção colorida. 

Esta percepção colorida assinala um nível de energia. 
O 3º olho, assim, pode se apresentar sob diferentes formas, diferentes cores, conduzindo-o para a Luz branca,
ao final, mas, entretanto, o que você percebe, o que você vê, de olhos fechados, durante as suas meditações,

assinala um nível vibratório que você alcançou, obviamente. 
A Luz e a cor vistas em suas meditações não são a finalidade. 

A finalidade é o som obtido no nível do ouvido, porque a Vibração é mais sutil do que a cor. 
O som é um comprimento de onda, de fato, mais sutil no nível da sua Alma e do seu Espírito. 

Assim, você deve passar por certo número de sons, para chegar além do som e penetrar a Eternidade, lá,
onde não há mais cor, lá, onde não há mais som, mas onde há o silêncio da forma, o silêncio da cor e o silêncio

do som. 
Naquele momento, você bascula e passa do outro lado, ou seja, na Eternidade.

Naquele momento, lhe é permitido viver o que numerosos místicos descreveram e puderam, infelizmente,
apenas descrever de maneira falsa, com palavras, porque isto está além da palavra. 

Isso toca o «indizível», e toca o Divino, e não há palavra para isso. 
Entretanto, há, efetivamente, aí também, uma montanha a escalar, etapas necessárias e preliminares.

Mas vocês devem bem compreender que essas etapas não são o objetivo.
Vocês devem ir além da cor, além da Luz, além do som, para penetrar os mundos do Estado de Ser e da

Eternidade.



É apenas fazendo esse silêncio (assim como o Arcanjo Miguel lhes falou durante os últimos Casamentos e que
vocês têm muita dificuldade para realizar devido a alguns bloqueios que vamos retirar), quando vocês

realizarem isto, quando penetrarem o infinito, vocês irão penetrar o «indizível», a realidade do que vocês são
além desta aparência e desta dimensão. 

Naquele momento, o véu irá se rasgar para vocês e a sua Vida não será mais a mesma, porque vocês irão
penetrar o corpo de Estado de Ser e estarão, assim, rapidamente sobre dois mundos. 

Vocês não são deste mundo, mas vocês estarão ainda sobre este mundo porque a sua missão será, então, de
retranscrever a linguagem da Luz, a linguagem do Fogo do Amor, não através de palavras, mas uma

retranscrição através da Radiação que vocês irão emanar, simplesmente, estando na Alegria, involuntariamente,
participando da Criação e do Canto da Criação, penetrando essas moradas da Eternidade, penetrando o seu

corpo de Luz que os espera, de toda Eternidade, no Sol.
Isto é para breve. 

***

Questão: quais podem ser as causas de câncer nas crianças?

O câncer de uma criança não vem da criança. 
O câncer da criança vem dos pais. 

Ela acolhe, sobre si, a Vibração e sacrifica, de algum modo, o seu corpo, para permitir aos pais se liberarem. 
Entretanto, isto não é inevitável. 

Inúmeros psicólogos entenderam e demonstraram isso. 
Isto é simples. 

Basta reencontrar, na história dos pais, a causa primária e o elemento causador do câncer da criança dentro da
própria história dos pais, nos seus filhos. 

Cada filho com câncer é a história dos seus pais levada como uma cruz. 
A criança Interior deve ser encontrada nele ou nos pais responsáveis pelo câncer.

Eles são responsáveis, mas não há culpa a ter. 
É a sua Vibração perturbada, ligada à sua própria vivência, que se manifesta em sua prole, por meio de

transferências genéticas, transgeracionais. 
Esta é uma conscientização importante a alcançar. 

Assim, ajudar os filhos é um ato de Amor e de Graça, mas ajudar os pais é o que soluciona, do mesmo modo,
e de modo muito importante mesmo, a história do filho.

Assim, convém decodificar, descobrir a história da criança enferma, não unicamente na criança atingida pelo
câncer, mas, bem mais, em um dos dois pais.

O fato de descobrir essa criança Interior enferma em um dos dois pais permite, muito frequentemente, aliviar o
sofrimento da criança que o tomou sobre si e lhe permitir, naquele momento, atingir muito mais facilmente a sua

criança Interior, qualquer que seja o grau de sofrimento.
Existe, literalmente, nesse caso, pela conscientização, uma explosão do vínculo transgeracional e a Revelação

total da Unidade, na criança e no pai (ou na mãe).
Assim, cada câncer assinala o alcance psicológico de um arquétipo importante, em meio à história de um dos

dois pais, ou mesmo dos dois pais. 
O poder do amor não é o Amor. 

Inúmeros pais não chegam a compreendê-lo e a vivê-lo. 
A pressão, assim nomeada, colocada sobre o filho, o adoece e o sufoca, literalmente. 

***

Questão: poderia nos falar do Diabo e de Lúcifer?

O Diabo não tem de ser visto como um personagem com chifres, mesmo se vocês o criaram a partir do zero. 
Lúcifer não é o Diabo. 

Lúcifer é um anjo rebelde que tentou criar uma dimensão, sem a concordância da Fonte. 
Ele não quis perdê-los, ele não quis conduzi-los à sua perda. 

Ele quis fazê-los encontrar a Unidade e a Divindade através de um caminho que a Fonte não concordou. 
Ele é todo o contrário do Diabo. 

E daquele a quem vocês chamam de Deus. 
Deus e Diabo é o mesmo personagem. 

Existe uma Fonte Pai/Mãe Una, indestrutível, e quando vocês pronunciam a palavra Deus, o Diabo não está
longe. 

Obviamente, crer em Deus é crer no Diabo. 



Deus pune. 
Deus é vingador. 

O Diabo está exatamente na mesma dimensão. 
A Fonte não é Deus. 

É necessário que vocês aceitem que aquele que vocês chamam de Pai, e aquele que o Filho nomeou Pai, não
é Deus, no sentido Bíblico. 

Deus e Diabo são a mesma entidade que se opõe à sua liberação. 
É o que tem sido chamado de Arcontes, que os fizeram crer que vocês eram seres de Liberdade, nesta Matriz. 

Eles os colocaram na jaula e na prisão fazendo-os crer que era a Liberdade.
Isto lhes será revelado e vocês terão muito em breve a confirmação.

Isto lhes será revelado em Consciência e em Verdade. 
Quando Maria lhes falar individualmente, vocês irão compreender que todos vocês são seus filhos, que não há

Deus e que há uma Deusa, uma Criadora, que é Maria.
E que Ela tem um Filho e que esse Filho foi gerado dela mesma. 

Ele é Cristo. 
Cristo ou KI-RIS-TI, ainda chamado de Ressuscitado, aquele que vem, NIB-IRU, lhes trazer a Luz. 

Não há Deus, não há Diabo. 
Há apenas falsificadores que tomaram esses dois nomes e os escravizaram, desde centenas de milhares de

anos, nesta Ilusão. 
Assim, progressivamente e à medida que a Humanidade se desenvolveu e a própria falsificação do

Cristianismo, o que aconteceu? 
Os homens oraram. 

E quanto mais eles oravam, mais eles eram atacados pelo Diabo, obviamente. 
Orando para Deus, vocês chamam o diabo. 
Afastando o Diabo, vocês chamam Deus. 

E, entretanto, é a mesma entidade que os engana e que prega uma peça em vocês, literalmente, desde
milhares de anos. 

Existe uma Fonte que é totalmente Amor. 
Existe um Pai / Mãe Una que é a sua Fonte primária. 

Mas, quando vocês pronunciam Diabo, isto equivale a pronunciar Deus. 
Eu sei que isto é muito, muito difícil de aceitar. 

Vocês viveram tantas e tantas vidas pronunciando esse nome que não é a Verdade, mas que é a falsificação
desejada pelas forças da Sombra, que hoje não existem mais na sua dimensão. 

Existem apenas homens que as serviram e que tentam manter o seu poder sobre a Humanidade. 
Vocês devem aceitar isto. 

Se vocês se afastarem do Diabo e de Deus, vocês irão reencontrar a Fonte e irão reencontrar o Amor. 
O Amor infinito de Maria, o Amor infinito dos Arcanjos e dos Seres de Luz.

Vocês devem reencontrar a sua Unidade. 
A sua Unidade não passa por qualquer Ser exterior levando-os à sua Unidade. 

Nem Deus, nem Diabo. 
Há apenas vocês que podem aceder à sua Unidade, por vocês mesmos. 

Tentem. 
Deem um passo para a Unidade. 

Deem um passo além do que regeu as suas vidas, desde tanto e tanto tempo, e vocês irão encontrar a
Verdade. 

E a Verdade irá libertá-los, assim como disse Cristo. 
Procurem o Reino dos Céus, procurem o Pai, procurem a Fonte, mas ali não vejam Deus. 

Deus e Diabo são um Arconte. 
Eles são uma Criação daqueles que os controlam e que os têm controlado desde tanto e tanto tempo. 

Vocês terão a Revelação formal muito em breve. 
Esperem viver momentos que eu qualificaria de emocionantes, porque se trata da Revelação do Apocalipse. 

O Apocalipse não é sofrimento, é Revelação, é o momento onde as máscaras caem e inúmeras máscaras
confinaram vocês, literalmente. 

O único problema é que muitos seres humanos, ainda que se abra a porta da prisão deles, não vão querer sair,
porque eles não conhecem o que existe fora da prisão. 
Há os que estão, eu diria, confortáveis na sua prisão. 

Então, vocês devem mostrar o Caminho da Luz e mostrar que, na Unidade, não há nem Deus, nem Diabo, há
apenas Amor, Alegria, Unidade. 



A dualidade é uma falsificação da Criação, ela existe apenas porque vocês ali aderem e unicamente porque
vocês ali aderem. 

Obviamente, ela não vai desaparecer, simplesmente, mudando o ponto de vista em dois minutos.
Mas se vocês aceitarem esse ponto de vista e aceitarem viver as primícias da Alegria, da Unidade, do Amor da

Criadora e da Criação, do Pai / Mãe Fonte Una, vocês já irão superar uma série de contingências ligadas aos
esquemas nos quais vocês se lançaram. 

Vocês foram criados livres. 
Entretanto, foram inseridas em vocês sementes de falsificação e de aprisionamento.

É disso que vocês devem se libertar, hoje. 
Eu sei que as minhas palavras não são sempre agradáveis de ouvir, mas elas sinalizam a Verdade mais

autêntica. 

***

Questão: como um Arcanjo, como Lúcifer, pôde agir em desacordo com a Fonte?

Bem amado, por uma razão que é muito simples: vocês são, nesta dimensão e nas outras dimensões, quer
vocês sejam um Anjo, um Arcanjo, um humano, um Anjo em transformação, ou quer vocês pertençam a

dimensões não humanoides, vocês são Criadores e, enquanto Criadores, vocês são livres de criar o que vocês
quiserem.

A única necessidade, quando criam algo (e mesmo os Elohim fazem isso) é de acompanhar a sua Criação até
o final do ciclo. 

Assim, alguns Arcanjos se opuseram à Fonte. 
Eles propuseram algo que a Fonte não quis.

Entretanto, isto se expressou por uma amplificação da Luz. 
Assim, quando lhes é pedido para não julgar, nós mesmos não julgamos.

Aqueles que os escravizaram, não devem, tampouco, ser julgados.
Porque esses seres que, hoje, estão na Sombra, serão, em outros tempos, seres ainda mais luminosos do que

vocês. 
Nada se perde nas Criações, tudo se transforma. 

Não existe, contrariamente ao que quiseram fazê-los crer, a aniquilação da alma ou do Espírito. 
Todo Espírito criado vai até o final, que é se juntar à Fonte. 

Existem numerosas moradas na Casa do Pai, existem numerosos caminhos para a Casa do Pai. 
Os caminhos da Criação são múltiplos e infinitos. 

Algumas experiências, em particular esta dualidade, esta atração desta densidade, que foi chamada
erroneamente de Queda, corresponde a uma experiência. 

A Fonte, como ela mesma disse, deixou essa experiência se levar em certo número de ciclos. 
Hoje, ela não deseja mais que a experiência prossiga, porque vocês devem reencontrar a Luz. 

Assim, existiu, durante o combate vivido no mês de agosto (2009), nos planos da Luz, uma rendição das forças
da Sombra, em massa, que se renderam à Luz e que se tornaram Luz, pelo processo do Perdão. 

Não há limite à Graça e ao Perdão da Fonte. 
Não há limites ao Amor de Maria. 

Cada filho, mesmo rebelde, é seu filho. 
Mesmo aquele que vira as costas à Luz é respeitado pela Criação da Sombra.

Isto lhes é difícil de compreender, mas, entretanto, faz parte da experiência desta dualidade. 
Então, sim, quando Cristo lhes disse para não julgar, você não sabia o que tinha à sua frente. 

Somente os grandes seres são capazes de ler a alma e o Espírito daqueles que estão à sua frente, porque
eles veem as linhagens espirituais, eles veem o caminho da alma e do Espírito.

Então, aí, sim, eles podem efetivamente dar uma opinião, mas, em nenhum caso, irão julgar. 
O assassino de hoje, o pecador de hoje, será o Santo de amanhã, assim como lhes disse a Fonte e eu repito a

sua frase: «não há pecador sem futuro, não há Santo sem passado». 
Meditem sobre esta frase, ela responde à totalidade do que vocês têm que viver.
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***

Questão: como superar as dificuldades para expressar o Amor?

Vocês não foram habituados a expressar o Amor. 
Vocês não foram elevados para expressar o Amor. 

Vocês foram elevados na contenção. 
Vocês são seres de contenção. 

E, no entanto, em vocês brilha um Fogo devorador de Amor e é preciso expressá-lo.
Não há técnica, não há meio a dar para realizar isso. 

Deem o primeiro passo. 
Peçam aos Arcanjos e peçam a Maria para abri-los à realidade do Amor em meio à sua Vida.

Peçam-lhe a manifestação do Amor da sua Presença, a fim de que vocês mesmos se tornem como ela. 
E vocês verão que as coisas irão se concretizar. 

Quando Maria lhes diz que ela responde a todos os pedidos, esta é a estrita Verdade.
Agora, ela está aí. 

Jamais duvidem disso. 

***

Questão: qual diferença você faz entre a Fonte Pai / Mãe Una e Maria?

Será extremamente delicado explicar, com palavras, que não existe qualquer diferença entre Maria, a Criadora,
e a Fonte Pai / Mãe Una. 

Maria não é uma entidade feminina, no sentido que você entende. 
Maria é andrógina, assim como os Arcanjos são andróginos.

Nós não conhecemos a dualidade dos sexos. 
Nós somos o sexo, na totalidade, no sentido em que você entende, mas isto escapa ao seu campo de

compreensão e ao seu próprio campo de percepção. 
Assim, por vezes, eu expresso a noção de Fonte Pai / Mãe e, por vezes, eu exprimo a noção de Divina Maria

Criadora. 
Mas se trata, em última análise, da mesma, não entidade, mas da mesma Consciência. 

Por vezes ela se manifesta como entidade masculina, fazendo-se chamar Pai ou Babaji. 
Entretanto, Maria jamais foi reencarnada, no sentido que vocês entendem, e jamais tomou corpo desde a sua

Assunção.
Ela está presente nas dimensões unificadas.

Maria está presente na 18ª dimensão e da 11ª dimensão. 
Ela fica perto do Sol, em uma Embarcação de Luz, pronta a se manifestar e a recolhê-los e a acolhê-los. 

A sua Presença é percebida, cada vez mais, por inúmeros seres humanos. 
Existe, entretanto, uma diferença entre a Presença de Maria e a Presença da Fonte Pai / Mãe Una. 

Existe uma diferença de polaridade, como se você olhasse duas luzes ou um cristal, segundo duas faces
diferentes. 

Mas a realidade abrangida é sensivelmente a mesma. 
É mais fácil, entretanto, pela sua polaridade dual, devido a esta encarnação nesta dimensão, para vocês, estar

em contato com a Fonte Una Mãe Maria, do que com a Fonte Pai Babaji. 

***

Questão: você falou do Pai como Babaji, e Omraam Mikaël falou ultimamente do Pai como Abba.
Abba Eli.

Trata-se exatamente da mesma entidade. 
Cristo na cruz disse «Eli Eli lama sabachtani».

«Meu Pai, meu Pai, por que me abandonastes?». 
O Pai, assim nomeado por Cristo, também traduzido Abba ou Babaji, na linguagem da Vibração original,

corresponde à Vibração da Fonte. 
Segundo as tradições e segundo as tomadas de forma que não passam pela encarnação, mas por um

processo de Criação de um corpo adulto, o Pai pode tomar a forma que quiser, manifestar-se sob a forma que



ele quiser. 
Tanto como uma gota d’água em um planeta, como em um sistema solar ou no universo. 

Em alguns casos, ele cria um corpo e se manifesta no Interior desse corpo.
É difícil para vocês aceitarem que a totalidade possa se reduzir a um corpo. 

E, no entanto, isto acontece. 
A Fonte é onipotente, onipresente e pode estar presente no grão de areia, como no Sol que explode em toda

galáxia, do mesmo modo. 
Ela é Consciência absoluta, pode decidir e criar uma forma e ali habitar durante certo tempo. 

Este foi o caso, há algumas dezenas de anos, de um ser que vocês chamaram de Babaji Haidakhan. 
Cristo, quando falava do seu Pai que o enviou, falava da mesma entidade, que foi denominada em grego Abba

e em aramaico, também, Abba. 

***

Questão: o que está mais próximo da Luz estaria além mesmo das cores?

Sim. 
O termo exato é a Vibração. 

A verdadeira Luz é Vibração, ela não é cor, mesmo se a cor for manifestação da Vibração. 
Entretanto, adquirir a Vibração corresponde à Luz da Vibração, e corresponde à Realidade. 

Muitas pessoas falam de Luz. 
Muitos seres humanos veem luz, com os olhos fechados.

Mas esta luz não é a Vibração. 
Assim, existem falsas luzes que não são Vibração. 

A Luz é, antes de tudo, Vibração. 
Se ela não for Vibração, você não tem qualquer meio de verificar o que ela é. 

***

Questão: e quanto ao futuro do casal, sabendo que se vê cada vez mais casais de mulheres, de
homens e que há igualmente muitas mulheres sozinhas?

Este é o caso da sua dimensão. 
Este não é o caso das dimensões além da sua dimensão. 

A noção de casal, tal como a conhecem, a própria noção que alguns de vocês chamam de «alma gêmea» ou
de «chama gêmea», não é senão mais uma deformação da Verdade. 

Acedendo aos mundos unificados além da sua dimensão e, portanto, ao que vocês chamam de quinta
dimensão, vocês irão descobrirão lugares onde nada é partido, onde nada é separado. 

A Consciência unificada funciona, em regra geral, sob a forma de 24 unidades de Consciência, que
corresponde à organização da Luz na quinta dimensão.

Não pode haver casal, no sentido que vocês entendem, a partir do momento em que as energias se fundem
com o ambiente, no sentido amplo, assim como lhes descreveram ainda alguns desencarnados nas

comunicações, mesmo do mundo astral, correspondentes à perda dos seus corpos. 
Quando vocês encontram uma entidade, vocês trocam uma Vibração.

Isto poderia ser assimilado, por vocês, a uma relação sexual, mas, obviamente, isto não é uma Relação de
corpos, mas de Vibração. 

Vocês são chamados, nos multiversos e nas dimensões unificadas, para viver este aspecto energético. 
Vocês não serão mais separados, vocês não terão mais necessidade de viver o que vocês chamam de casal. 

O que não quer dizer que as almas não sejam afiliadas ou reunidas de uma maneira ou outra. 
Mas vocês não poderão mais estar isolados e fechados dentro de uma relação, seja qual for.

Porque toda Relação será, por definição, aberta. 
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***

Questão: os chiados no ouvido podem também ser zumbidos e não o som Si?

O que você chama de zumbido é apenas a visão mórbida do seu despertar à energia da sua alma, bem
amado. 

Você deve, portanto, parar de chamar o que é sinal da alma, de zumbido.
Inúmeros seres humanos hoje têm esta percepção e esta Vibração. 

Existem inúmeros sons no ouvido esquerdo (ou direito, aliás), assinalando o seu contato com a Unidade da
alma e do Espírito. 

Assim, mesmo se isto for penoso, reflete, entretanto, a irrupção da Luz e da Vibração da sua densidade. 
Perceber esse som é o sinal da ativação em você de uma série de canais que trabalham em você a fim de

liberá-lo. 
Alguns têm isso desde muito tempo. 

Outros o descobriram com os Casamentos Celestes e isto vai se reforçar.

Não se trata de doença, ainda menos de zumbido. 

***

Questão: é possível, no decorrer dos processos de transformação atuais, que estados, ligados à Luz
e que contatamos ultimamente, se esvaneçam ou desapareçam?

Obviamente, bem amada. 
O que você chama de Luz não era Vibração.

O que você chama de Luz era manifestação astral e emocional.
A abertura aos canais superiores e à dimensão superior passa pelo fechamento de portas astrais. 

Assim, a clarividência não é a vidência. 
Assim, o acesso à Luz da Vibração não é a luz e a informação obtida pelos canais astrais. 

É necessário aceitar isto. 
Novas portas se abrem, portas antigas se fecham. 

Isto é indispensável. 
Você não pode reivindicar a Luz e a Vibração da Luz e manter os canais emocionais e astrais. 

***

Questão: como fazer se, paralelamente a isto, sentimos uma perda de energia?

Uma porta se fecha, a outra não está ainda aberta.
Não há estabilidade, há oscilação entre o emocional e a Luz da Vibração.

Não há estabilização, portanto, isto é vivido como um luto e uma perda e não corresponde à Verdade, ao
estabelecimento da Verdade. 

Não estando na aceitação da Verdade nova, há desperdício de energia, porque a energia não pode se
encarnar. 

A porta que está aberta, a nova porta no nível da cabeça, não pode penetrar o espaço sagrado do coração. 
Então, ela permanece na cabeça e gira em perturbação mental e em agitação mental. 

A personalidade quer a todo custo recriar o que foi perdido e isto não é possível. 

***

Questão: como superar então isto, para encontrar o caminho?

É preciso, para isso, aquiescer, acolher e aceitar que, o que deve desaparecer, realmente desapareceu. 
Não é preciso se apegar às coisas do passado, quaisquer que elas sejam. 

Mesmo se alguns dons foram muito agradáveis de viver, eles não são a Verdade. 
A Luz astral não é a Luz da Vibração. 

Isso, é preciso compreender. 
A Luz astral é apenas o reflexo da Luz da Vibração. 



Ela é Ilusão, como o é a personalidade. 
Então, para abrir algumas portas de acesso à Luz da Vibração necessita fechar as portas da Luz astral e da

personalidade. 
A partir do momento em que isto estiver integrado, aceito, o caminho pode se desenrolar e as portas podem se

abrir. 
Há, portanto, um trabalho de revolução e de luto a fazer. 

Não há necessidade, muito pelo contrário, de reativar o que está morto e que deve morrer. 
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Questão: você tem preconizações a dar, uma vez que queremos montar um grupo de meditação? O
que é mais conveniente, nesse contexto?

A meditação, em grupo, corresponde à união e à convergência da intenção e da atenção emitida pelos seres
humanos, em um mesmo objetivo.

É importante compreender, e aceitar, que o que deve guiar esse grupo não é tanto a utilização de uma técnica
ao invés de outra, mas mais a Intenção e a Atenção do coração.

Hoje, pode ser importante unir, em um grupo, as suas energias e as suas consciências, a fim de trabalhar no
sentido da Ascensão, no sentido da Translação.

Hoje, inúmeros seres humanos são chamados a se agrupar, e não unicamente para meditar, às vezes também
para viver e compartilhar.

A palavra mestre é a noção de compartilhar, a palavra mestre é a noção do abandono e da confiança, de um
ao outro e do outro ao um.

Não há técnicas a respeitar, mas simplesmente estar à escuta, no acolhimento, no abandono, na simplicidade.

A partir do momento em que vocês respeitarem esses princípios de base, será possível para vocês
trabalharem na Unidade e para a Unidade.

Hoje, efetivamente, muitos seres humanos sentem esse impulso de ir para a unificação, a Unidade, o
agrupamento, em pequenos grupos.

Ainda não chegou a hora de ir para grandes grupos, mas isso se precisa.
Inúmeras almas sentem nelas este impulso.

Então, vão para a simplicidade, ela é Fonte da sua Unidade individual e coletiva.

Como sabem, nas dimensões unificadas, não há separação da consciência. 
As consciências são unificadas. 

Elas são transparentes.

É o que vocês irão descobrir em breve, e o que vocês desejarem trabalhar irá contribuir para aproximá-los
desta transparência e desta Unidade.

***

ANAEL - 25 de setembro de 2009
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Questão: é certo trabalhar para pessoas doentes ou para as almas defuntas?

Todo trabalho, toda meditação que os unifique, que os pacifique, e que respeite a sua integridade, a sua
atenção, a sua bondade, trabalha no sentido da liberação.

Mas por que não trabalhar por um sentido maior?
Ultrapassar os esquemas habituais, vindos da noção de doença ou de morte, mas trabalhar no sentido da

Unidade, dentro mesmo dos seus agrupamentos.
Ir para a Unidade, juntos, o que é mais belo?

Isso ultrapassa as contingências ligadas a certas ações, para as doenças, para as mortes ou para outra coisa.

Aí, vocês unificam no sentido de uma Unidade.
Vocês unificam no sentido de algo muito maior do que limitar-se, assim, a uma ação.

Mas por que não?

***

Questão: é útil trabalhar sobre a ativação dos «menhirs», os monumentos megalíticos?

Bem amado, nada é inútil.
Tudo é útil, quando contribui para a Luz e para o aumento da Vibração.

Entretanto, vocês devem compreender, e integrar, que vocês são a Luz, e sendo a Luz, compete-lhes
despertá-la em vocês, antes de querer despertá-la no exterior de vocês.

Vocês devem então trabalhar na sua abertura de coração, na sua abertura de consciência, e na descoberta e
na revelação do que vocês são.

Isto é o mais importante.

Não projete no exterior muitas coisas.
Contentem-se em se abrir, em acolher, em se abandonar à Luz e, naquele momento, vocês irão trabalhar

realmente no sentido da Unidade e da unificação.

***

Questão: a Jerusalém Celeste devia ser visível no Céu. O que é ela?

A embarcação de Luz, denominada Yérushalaïm, é visível no seu Céu e não fisicamente.
É visível aos olhos de determinado continente que não é o seu, como o que foi anunciado pelo próprio Arcanjo

Miguel.

Entretanto, as Embarcações de Luz se manifestam para todos na superfície do seu Céu, e não sobre a sua
Terra.

Eles aparecem em múltiplos lugares.
Estejam certos de que isso lhes será escondido pela sua mídia, pelos seus meios de comunicação modernos.

Entretanto, elas estão realmente aí.

Alguns as veem, em grande número, nas capitais mundiais, mas, obviamente, vocês jamais serão informados
disso.

Vocês jamais estarão a par, como dizem, do que acontece em outros lugares da sua Humanidade, porque isso
não deve ser sabido.

Porque isso deve ser abafado.
O mesmo quanto ao que acontece nesse momento, a própria visão dos Arcanjos nos sóis, no seu sol, a visão

das Embarcações de Luz mesmo na atmosfera em torno do sol, lhes é escondida.
E, no entanto, esta é a Verdade e isto é visto pelos olhos eletrônicos dos telescópios humanos e, entretanto,

isto lhes é escondido.
Muitas coisas lhes são escondidas, mas muitas coisas lhes são reveladas.

Penetrando na visão interior, vocês irão perceber outras realidades, outras verdades.
A melhor maneira de perceber é não adotar uma visão tipicamente linear, emitida dos seus olhos, mas bem

mais emitida da sua visão interior.
Entretanto, isto é Verdade, mesmo se não estiver no seu Céu, nesse país, ou na região em que vocês habitam.



Elevem seus olhos ao Céu e vocês verão, sob uma forma ou outra, mesmo se, no momento, na Europa, em
todo caso nesse país, elas não estão visíveis.

Elas aparecem todos os dias na Inglaterra, na Irlanda, e na Europa do Leste, mas isso lhes será escondido
pelos seus dirigentes, porque a face do mundo seria mudada.

***

Questão: o que são os fenômenos coloridos, que aparecem no Céu?

Os fenômenos luminosos foram anunciados por muitas entidades e não unicamente pelos Arcanjos.
Aquele que tiver dois olhos para ver, e que elevar os seus olhos ao Céu, verá luzes.

Não são as Embarcações.
São manifestações vibratórias ligadas às energias que se modificam no que vocês chamam

de magnetosfera e, sobretudo, da ionosfera.

Ou seja, a camada ionizada que os isola do cosmos e que se transforma, de maneira radical nesse momento,
que tentam lhes esconder a todo custo, por difusões e propagações diversas, por manipulações do seu clima,

que são desejadas por algumas pessoas.

Entretanto, a Luz não poderá ser escondida por muito mais tempo.
Inúmeros seres humanos observam, onde quer que eles estejam localizados na superfície desse mundo,

fenômenos luminosos não habituais tomando às vezes as formas de suas nuvens, no seu Céu.
Isto é Verdade.

Isto está ligado à ação da Luz, à ação da radiação central da galáxia que vocês percebem, e irão perceber cada
vez mais.

O sol vê a sua estrutura e a sua irradiação se modificar.
Quem de vocês olhou o sol e percebeu?

Aqueles que quiserem ver, verão.

Obviamente, se vocês não olharem, não poderão ver.
Isto é Verdade e isto existe já desde algum tempo, bem antes do início do que foi chamado de Casamentos

Celestes, obviamente, pela reunião do Conclave Arcangélico.

Isto já está visível no seu Céu porque corresponde, além da nossa intervenção, à influência de novas radiações
penetrando em meio à sua densidade, em meio à sua ionosfera.

***

Questão: recuperar o poder sobre si supõe não mais colocar dinheiro no banco, parar os seguros,
etc.?

Há aí um problema que não é um problema.
O que você chama de soberania e de poder sobre si mesmo?

O que você chama de recuperar o seu poder?
Isto significa, obviamente, não mais dar o seu poder a alguém.

No que se refere ao seu dinheiro, ao seu futuro, o que vocês são, entretanto, isto não pode se realizar em um
instante, exceto para alguns seres suficientemente tolos ou suficientemente despertos, isso depende.

Entretanto, é o que está a caminho.

Vocês vão reencontrar a sua soberania, a partir do momento em que os véus da Ilusão, em particular aqueles
que são mantidos pelo dinheiro (esta energia específica que foi criada sobre esta Terra), a partir do momento

em que o que vocês chamam de dinheiro, de economia e de finança, não existir simplesmente mais, vocês irão
tomar realmente consciência do que vocês são, de maneira autêntica.

Vocês não têm com o que se assustar, vocês não têm que ter medo disso, mas, bem ao contrário, vocês irão
descobrir que no momento em que isso acontecer, vocês irão se tornar enfim seres livres e autônomos.

Vocês não têm, entretanto, que se adiantar, se isso lhes trouxer problema, no que está chegando.

Alguns seres o fizeram e se encontram liberados.
Outros o fizeram e estão ainda mais escravizados e aprisionados.

Cada caso é diferente.



Entretanto, coletivamente, isto está vindo para vocês.
Vocês não têm que se assustar, vocês não têm que temer, mas, bem ao contrário, que esperar.

***

Questão: O aquecimento planetário está ligado não unicamente à atividade do homem, mas
igualmente às modificações do sistema solar, como posicionamento dos planetas?

Independentemente de ondas nocivas emitidas pelo pensamento, pelo poder de uns sobre os outros, isto não
tem absolutamente qualquer relação com a atividade humana.

Vocês estão na aurora de grandes transformações inscritas no calendário cósmico que se referem, não
somente ao seu planeta, ao conjunto de planetas desse sistema solar, ao conjunto do sol e da sua estrela

companheira.

O conjunto de muitos sistemas solares, desta galáxia, se transforma.
O homem não está aí estritamente para nada.

O homem poluiu, pela sua mente e pelo seu medo, por moléculas introduzidas e não pela atividade.
Não há aquecimento climático, há uma convulsão climática.

Há uma transformação do seu clima, como ocorreu regularmente e já foi produzido, mesmo quando o homem
não existia neste planeta.

Não há, portanto, que ter qualquer culpa.
Há apenas que elevar as suas Vibrações além desta culpabilidade.

Vocês não são estritamente nada nas modificações climáticas em curso nesse sistema solar.

A quantidade de irradiação ionizante que penetra por intermédio do sol central da galáxia, penetrando nesta
ionosfera, penetrando em outros planetas do seu sistema solar, não tem qualquer ligação possível ou

imaginável com a atividade humana.
Isso serviu apenas para enganá-los, uma vez mais, quanto à evolução deste planeta e à evolução desse

sistema solar.

***

Questão: você disse ter ficado entristecido por tão poucas pessoas terem seus Estados de Ser. Você
é então tocado pela tristeza?

Um Arcanjo pode sentir, não emoções, mas gamas de vibrações, indo para um engrandecimento maior, ou
para um princípio de contração mas, em nenhum caso, para o que vocês chamam de emoção ou

de densidade.

O entristecimento, as sensações percebidas pelo Conclave Arcangélico e, sobretudo, devo dizer, pelos que
vocês chamam de 24 Anciões, apenas foi ligado, de fato, a uma incompreensão, a um não desvendamento de

certo número de fatos ocorridos na sua densidade.

Na realidade, nós podemos captar diretamente as suas emoções, nós podemos ler diretamente os seus
diários, individuais e coletivos.

Mas não precisam acreditar que nós acessamos uma conta no banco, por exemplo.
Não precisa crer que somos oniscientes.

Mesmo a própria Fonte não acessa as suas contas no banco.

Há, portanto um entristecimento, essa palavra não existe, mas eu a invento.
Ela corresponde a um sentimento, que não é uma emoção, antes que compreendêssemos a origem desse

problema.

Hoje, graças a alguns seres, compreendemos os meandros que limitaram esta expansão.
Mas, entretanto, isto não retira em nada o que já observamos, desde a metade dos seus Casamentos

Celestes, que era o despertar do planeta.

Simplesmente, uma etapa se mostrou bloqueada.
Entretanto, esta etapa está hoje em vias de resolução e ela o estará concretamente, na sua densidade, na

véspera da festa dos Arcanjos.



***

Questão: ao que corresponde o fato de visualizar a Mãe Divina sob uma chuva de estrelas?

O que vocês chamam de Mãe Divina, ou de Divina Maria (ou não importa o nome da entidade que tomou esta
energia e esta consciência, nesta densidade) é, de fato, a Criadora, geneticamente, do que vocês são.

Ela é a Mãe criadora.
Ela é a Mãe de todos vocês.

Como tal, ela é doação e Graça de si mesma, Graça para vocês e para com vocês.
Ela é, portanto, chuva de estrelas e chuva de Luz.

Ela lhes estende a mão.
Ela vem acolhê-los, se vocês decidirem acolhê-la, vocês também.

É, então, uma Graça recíproca da sua relação com ela.
Acolhimento e abandono, acolhimento e efusão.

Isto pode se manifestar assim, para você, desta maneira, como de diferentes outras maneiras para outros
seres.

Entretanto, isto participa da mesma Verdade e da mesma Unidade, entre vocês e aquela que lhes permitiu
densificar, evitando cair, definitivamente, nesta densidade e que vocês se lembram, pela filiação, e que vocês

se lembram, pela centelha Divina em vocês, de que vocês estão conectados, apesar de tudo, com o que vocês
são, ou seja, com a Eternidade.

A chuva de estrelas corresponde realmente a isso.

A Divina Maria, ou o nome que vocês quiserem lhe dar, corresponde a esta Bênção permanente que está
chegando para vocês, agora, a grandes passos.

***

Questão: ao que corresponde o fato de não mais ter vontade de se alimentar?

Bem amada, progressivamente e à medida que você subir em Vibração e em energia, progressivamente e à
medida, a sua densidade se atenua.

Você se torna leve.

O alimento é material, mesmo podendo ser leve.
Ele contribui, entretanto, para a percepção e para a densidade da sua própria forma.

Além da evolução, hoje, efetivamente, inúmeros seres humanos descobrem que não precisam mais,
literalmente, comer alimentos mortos.

Eles se orientam cada vez mais para uma nutrição de natureza etérea e, entretanto, nisso, alguns seres provam
ainda certo peso ao comer esses alimentos etéreos, aqueles vindos de frutas e legumes, aqueles vindos,

assim como eu já disse, há alguns meses, no nível de uma nutrição etérea existente além de certo limite do seu
solo.

Assim como eu já disse, a nutrição líquida é muito mais fácil de digerir.
A absorção de líquido é ainda importante porque ela permite transformar o seu corpo e o seu veículo em algo

mais leve, mais etéreo e muito mais vibrante.

Então, obviamente, quando vocês comem, vocês se dão conta de que Vibram menos e a sua sede de Luz, e a
sua sede de Verdade, lhes pede, em sua alma e consciência, para ingerir menos alimento.

Então, siga o que solicita o seu corpo, siga o que solicita a sua consciência.
Isso não levará a qualquer anomalia de funcionamento, desse corpo biológico, e, ainda menos, da sua

consciência.

***

Questão: quando vivemos fenômenos de autocura ligados a um cristal, seria um sinal de que
devemos trabalhar com o cristal, para si ou os outros?



Muito seres humanos, hoje, descobrem faculdades incríveis de cura, por si mesmo.
Esta cura está, antes de tudo, ligada à elevação vibratória, ela está, antes de tudo, ligada ao Estado de Ser e à

descoberta da Unidade.

Para alguns, ela é também a descoberta da multidimensionalidade.
De fato, em meio aos mundos etéreos, não submetidos à divisão e à separação, ali onde vocês não vivem

atualmente, a doença não existe.
A doença é específica desta dimensão e ela é o resultado do combate entre o bem e o mal, em vocês e ao

seu redor.
Em outros lugares, não há doença.

Vocês não estão ainda nesses lugares, mas vocês se dirigem para lá a passos largos.
Alguns de vocês vão descobrir através da natureza, através dos minerais, através de certas vibrações

particulares da natureza, forças de cura insuspeitáveis.
Isto não é necessariamente um sinal de que devamos utilizá-los para os outros porque isto é próprio de você.

Entretanto, se a sua alma o conduzir a querer utilizar os cristais, então, faça-o.

Alguns seres descobrem a força curativa das árvores, alguns seres descobrem a força curativa das estrelas,
alguns seres descobrem a força curativa do seu ser interior.

Nesse momento, a humanidade cura.

Obviamente, o sofrimento, no sentido que vocês o entendem, se espalha ainda sob os seus olhos, mas,
entretanto, o que vocês curam, em vocês, irá curar o outro ainda mais, certamente.

Então, a autocura é efetivamente um processo que ocorre cada vez mais nas almas.
Ela faz parte da confiança, ela faz parte do abandono à Luz, ela faz parte, esta autocura, do que é chamado de

caminho para a Unidade e a Unificação.

***

Questão: o que significa a impressão de viver uma defasagem temporal que me ajudou, depois de
haver pedido a ajuda de Miguel?

Bem amada, não posso me expressar sobre esta experiência que você viveu.

Farei então uma resposta geral.

Assim como disse Miguel, assim como eu mesmo disse várias vezes, vocês têm a possibilidade de nos pedir
qualquer coisa e nós iremos nos apressar em responder.

A oração não é mais uma ladainha, o pedido torna-se relação, assim como já exprimi inúmeras vezes.
Assim, pedir a Miguel tal ou tal coisa, mesmo para o que vocês chamariam de atos triviais de suas vidas, nós
iremos responder, a partir do momento em que este pedido for feito com o coração, assim como Miguel lhes

pediu expressamente durante a sua última intervenção.
Ele lhes pediu para que lhe peçam ajuda.

De fato, o nosso único modo de intervir é através do pedido de vocês, nós não podemos violar o seu livre
arbítrio.

Se vocês desviarem o seu olhar de nós, nós não podemos intervir.
Se vocês nos pedir para que intervenhamos, nós intervimos, mas de maneira muito mais visível e de maneira
muito direta e evidente, porque a sua presença é evidência, porque nós estamos mais próximos do que nunca

de vocês, a título individual e a título coletivo.

Então, sim, obviamente, continuem a nos pedir, continuem a nos pedir mesmo o que vocês chamam de coisas
triviais, mas façam-no com o coração, façam-no na Unidade, e façam-no para se aproximarem da sua dimensão

e nós iremos responder sempre presente.

Entretanto, no que se refere à sua questão exata, há efetivamente modificações temporais que se produzem,
vários de vocês já notaram em suas atividades comuns, como espécies de dilatação e de contração do tempo,

ocorrendo conforme determinadas ocupações.

Observem como o tempo passa rápido, hoje, quando vocês fazem coisas que amam.
Observem como ele se eterniza quando vocês fazem coisas que não amam.

Assim, o próprio tempo os conduz a se aproximarem da sua Unidade, da sua Unificação.

Vocês devem entrar, cada vez mais, em relação conosco.
Entrar em relação conosco é também entrar em relação com vocês e, por isso, transcendência do tempo e

superação do tempo.



***

Questão: quando sabemos que vamos para outra coisa, mas não sabemos ainda para o que, qual é
a melhor atitude a ter, devemos esperar? Como gerenciar isso?

Bem amado, para além mesmo da noção de trabalho, os seres humanos descobrem hoje que eles não foram
feitos para fazer o que faziam, ainda ontem, com felicidade.

Isto faz parte da sua revelação, isto faz parte da sua transformação.

Então, a questão é importante: vocês devem anteceder ou antecipar o que percebem, em Verdade, na sua
consciência, ou devem esperar?

Ainda uma vez, aí está uma questão pessoal.
Algumas almas são mais corajosas do que outras, elas estão prontas para tudo deixar a fim de viver a sua

Verdade e a sua Liberdade.
Outras têm necessidade de um pouco mais de tempo, de um pouco mais de maturidade, a fim de chegar a

esta Liberdade.

Entretanto, vocês estão a caminho para esta liberação: libertação de condicionamentos, libertação de regras,
descoberta da liberdade.

Isto faz parte, também, do seu caminho para o Estado de Ser.
Isto faz parte, também, da revelação da sua dimensão de Luz.

Um ser de Luz trabalha?
Um corpo de matéria, sim.

Um ser de Luz tem marido e esposa?
Nesta dimensão, sim, mas, em outras, isto é verdade?

Os limites fixados nesta dimensão foram uma pressão enorme na humanidade, eles lhes permitiram enriquecer
a sua Luz.

A conclusão da experiência, a partir do momento em que descobrirem o que vocês são, em Verdade, irá fazê-
los compreender que o que vocês viveram como episódio por vezes doloroso, permitiu-lhes tornarem-se seres

de Luz ainda maiores que o que eram antes.

Mas, entretanto, existe um limiar, esse limiar vocês estão cruzando, cada um na sua velocidade, cada um a seu
ritmo, mas, entretanto, o impulso está aí.

Então, cabe-lhes decidir, em sua alma e em consciência.
Vocês devem anteceder a mudança que percebem?

Vocês devem acompanhá-la?
Ou vocês devem resistir?

Tendo bem consciência de que o amor é abandono, de que a Vibração da Luz e a Inteligência da Luz, em
vocês, vão ao sentido da linha de menor resistência, ou seja, no que é evidência e no que é fácil.

Se as coisas se tornarem complicadas, então, elas não vão ao sentido da Luz.

Vocês devem bem compreender e aceitar e integrar, no que vocês vivem (o que quer que seja que estejam
vivendo), que, assim que as coisas aparecerem como simples e se desenvolverem segundo a evidência e
segundo as leis da simplicidade, da Fluidez, da Unidade e da sincronia, então, nesse caso, vocês vão ao

sentido da Verdade.

Vocês devem seguir, portanto, realmente e em Verdade, as linhas de menor resistência.

Não há preço a pagar suficientemente elevado ou fraco, em relação à sua liberdade.
Vocês estão a caminho disto.

Cada um o exprime diferentemente, cada um o vive à sua maneira e a sua maneira é certa, para si, a partir do
momento em que ela o fizer descobrir a autenticidade, a integridade, a Verdade e a Unificação e a

concordância com o seu próprio coração.

***

Questão: como acontece o contato com o corpo de Estado de Ser? Conscientemente ou não?



Bem amado, aí tampouco há regra, cada caminho é diferente, entretanto, a transferência da consciência para o
Estado de Ser se faz com toda consciência.

Em alguns casos, isso pode se manifestar com uma obliteração da consciência no momento da transferência,
isto pode então persistir na consciência comum como lembrança de um momento de paz, como vagas

reminiscências de um sonho que não é um sonho.

Entretanto, a penetração neste Estado de Ser deve ocorrer com toda consciência e com toda lucidez.
Vocês estão no aprendizado, mas é preciso esperar um pouco mais de tempo, para a maior parte de vocês.

Na realidade, como lhes disse o Arcanjo Miguel, precisamos remover uma série de barreiras que nós não
conhecemos, que estão em curso de resolução, entretanto, vocês devem aprender a elevar a sua Vibração.

A elevação da Vibração desse corpo biológico irá lhes permitir acessar o Estado de Ser sem qualquer
interrupção ou descontinuidade da consciência.

Esse movimento é natural, ele participa dos seus casamentos e ele participa da revelação total do que vocês
são.

Entretanto, é preciso que sejam pacientes, não durante anos, mas durante algumas semanas, ou durante
alguns meses, porque vocês devem viver isto cada um a seu ritmo.

Alguns viajam todos os dias nesse corpo de Estado de Ser, eles vivem os casamentos místicos mais
profundos, de acordo com a sua Dimensão.

Outros começam apenas a perceber esse corpo de Estado de Ser, sob forma de visões fugazes, sob forma
de Luz, sob forma de chuva de estrelas, sob forma de odor, até mesmo, às vezes.

Cada um vivendo esta relação à maneira que lhe é própria.
Não há que julgar, não há que ficar impaciente, há que aceitar a velocidade que lhe é própria e que é a sua.

***

Questão: por que sentimos às vezes energias muito quentes ou bem geladas?

As energias são múltiplas, as energias são classificáveis de diferentes modos.
As energias de transformação, aquelas sobre as quais eu irei me expressar esta noite, estão ligadas, assim
como eu já disse, à Vibração proveniente das profundezas, do fundo do seu cosmos, do fundo das galáxias,

do seu Sol Central, do seu Sol também.

Isto se manifesta às vezes pela alternância de calor e frio.
Por vezes isso pode ser um fogo devorador, uma Vibração que os percorre e que os embebe deste Amor

vindo de outros lugares.
Entretanto, a reação pode ser um frio.

Isto não quer dizer que a energia é fria, isto quer dizer que a reação do seu corpo a esta energia específica, a
esta consciência particular, necessita de um tempo de adaptação, a adaptação podendo se fazer pelo frio ou

pelo calor.

Isso é para diferenciar, obviamente, de uma energia de tipo frio, correspondente a mundos de natureza 'astral'
que não têm mais curso hoje, no nível da sua Terra.

Entretanto, convém compreender e aceitar.

Assim como disse o Arcanjo Miguel, isto pode se perceber em diferentes lugares do seu corpo, em diferentes
locais, em diferentes chacras, também, entretanto, a Vibração se torna diferente, assim como vocês a

percebem e a sentem.

Inúmeros seres humanos sentem essa mudança vibratória pela própria aceleração da Vibração, pela própria
qualidade da Vibração e pela natureza térmica desta Vibração, sabendo que a partir do momento em que vocês

penetrarem no Estado de Ser, vocês irão viver o que os místicos chamaram de Fogo do Amor.

Assim como lhes disse o Mestre Aïvanhov, o Fogo do Amor é um Fogo que os invade, que os expande e que
os alivia, entretanto, é um Fogo ardente que não queima.

***

Questão: muitos seres nesse momento sentem uma sensação de leveza, uma relação com a
gravidade que muda.



Bem amado, a translação dimensional que vocês foram chamados a viver, como poderia se fazer se vocês não
se tornassem leves? 

Você pensa poder, com a sua densidade e o seu peso, aceder à Eternidade?
Não, isso é impossível.

A sua estrutura molecular, a sua Vibração nas suas células, mudam.

Portanto, vocês descobrem a leveza.

Vocês vão se tornar cada vez mais leves, cada vez mais transparentes, cada vez mais luminosos.
Esta não é uma visão da mente, isto é a Verdade.

Entretanto, aí também, ainda uma vez, cada um a seu ritmo.

Vocês podem passar por períodos de maior densidade, no momento em que o fluxo energético mudar, o fluxo
de consciência muda e vocês podem passar de um extremo a outro.

Assim vocês podem viver momentos em que se tornam mais leves e outros momentos em que certas partes
do seu corpo podem se tornar mais pesadas.

Não é preciso se preocupar.
Isto participa da transformação em curso.

Entretanto, é preciso bem compreender que acessar uma dimensão onde o carbono não tem mais lugar,
onde ele será substituído pelo silício, acompanha-se de uma Vibração muito maior e muito mais leve e,
portanto, de uma densidade profundamente diferente daquela que vocês conheceram, até agora, em meio a

esta densidade.

***

Questão: essas transformações podem se acompanhar de fenômenos de fadiga?

Sim, bem amado, a partir do momento em que o magnetismo da Terra está mudando.
Vocês estão ligados a esse magnetismo Terrestre, de diferentes modos, por diferentes centros de energia e

por diferentes pontos de contato.

Então, obviamente, o ser humano descobre esta conexão com a natureza, esta conexão com o Sol.

A maior parte dos seres humanos se crê separada desta influência e, no entanto, ela é bem real.

Assim, progressivamente e à medida das suas transformações, vocês podem passar por estados de exaltação
e de leveza, por estados de plenitude da energia onde vocês podem cumprir os ciclos inteiros sem conseguir
dormir e possuindo a mesma energia, enquanto que em outros momentos vocês vão descobrir que dispõem

de uma energia extremamente limitada.
Isto faz parte da transformação, isto faz parte da Verdade do que vocês têm que viver.

Cada um a vive, aí também, ao seu modo.

Entretanto, progressivamente e à medida que vocês se aproximarem do Fogo do Amor, progressivamente,
vocês irão se tornar invulneráveis e tendo acesso a uma energia inesgotável.

Esta, quando se manifesta de modo intermitente, no momento em que desaparece, ela os leva ao peso e à
perda dessa energia.

Entretanto, não é preciso se inquietar nem se pôr em pânico porque isso é normal e corresponde a um
processo de ajuste que se faz progressivamente, dia a dia, e a cada instante.

Cada ser humano tem uma densidade diferente, uma história diferente e uma vibração diferente.
Assim, cada ser humano vai viver, à sua maneira, ainda uma vez, aí também, os reajustes energéticos e de

consciência ligados às Vibrações novas da sua própria consciência.

***

Questão: as pessoas que não tiverem acesso ao seu site, ou a outros sites do mesmo tipo, estariam
garantidas de passar na 5ª Dimensão?

Bem amado, o que você denomina Internet não é absolutamente a garantia da sua ascensão, nem o que
dizemos, nós mesmos, como Arcanjos.

É uma realidade independente dos seus meios de comunicação.



Esta realidade, seres, homens e mulheres, vivem-na nas profundezas mais remotas da humanidade e vivem-na
certamente muito mais facilmente do que vocês com os seus meios modernos de comunicação.

A festa de 15 de agosto foi festejada, este ano, por inúmeras tribos primitivas que sabem o que acontece no
nível do combate ganho pela Luz, quando desse combate entre a Sombra e Luz nos planos intermediários.

Então, eles não têm internet e, no entanto eles foram informados.
Existem outros canais, muito mais finos ainda do que aqueles que os coloca em relação, vocês mesmos, com

essas mensagens.
Compreendam bem que o importante não é a mensagem, nem o mensageiro, mas o que implica

como transformação e isto é independente da internet, obviamente.
Inúmeros seres humanos, em lugares remotos, mesmo nos países mais remotos, perceberam a nossa reunião

Arcangélica.
Isto foi anunciado, aliás, pelas reuniões dos Círculos dos Anciões.

Isto foi anunciado por múltiplos povos e mesmo aqueles que vocês chamam de animais têm conhecimento,
eles o vivem já desde muito tempo e eles mesmos sentiram o que acontece.

Isto é Verdade, isto é Unidade.
Não há aí, tampouco, distinção desse sistema de informação.

Entretanto, compreendam bem, há muito tempo, aquele a quem vocês chamam de Mestre Aïvanhov previu o
que iria acontecer por esse meio de comunicação moderna que iria revolucionar o conjunto da humanidade.
Aí está porque, hoje, esta ferramenta está ameaçada, realmente, mas, entretanto, a missão foi cumprida, ao

redor da Terra, por esse meio ou por outros meios.

***

Questão: poderia nos falar das 5 sílabas sagradas de Metatron?

Bem amado, eu vou desenvolver algo que já foi expresso pelo próprio Arcanjo Metatron.

Compreenda bem que essas sílabas são o que se chama de «silabário», ou seja, que há, nesse nível aí, um
som particular que não está ligado a uma nota de música, mas que está ligado a uma pronunciação.

O som emitido é frequência, mas esse som emitido permite também colocar a língua de certa maneira.
Vocês estão aqui em relação com o que é chamado de língua matricial.

Em nossas dimensões, não nos exprimimos por palavras, exprimimos por Vibrações.
Essas Vibrações podem tomar a forma de palavras, essas palavras por vezes os remetem aos arquétipos,

assim são essas 5 sílabas sagradas.

Vocês podem repeti-las como quiserem, do modo que vocês as visualizam.
Essas Vibrações são reconhecidas pelo seu coração e pelo seu cérebro.

Assim, o mais auditivo de vocês, repetindo essas sílabas sagradas, esse «silabário sagrado», esta linguagem
matricial ativa diretamente os pontos de frequência da cabeça, do coração.

Esta é a Verdade, mesmo se vocês não o perceberem como Vibração.
O Verbo, assim como foi nomeado no início de alguns Evangelhos, assim como foi nomeado nos primeiros
versículos do Gênesis, assim como foi nomeado em todas as histórias e em todos os mitos fundadores da

Humanidade, tem a mesma origem.
O Espírito e o Sopro correspondem a esta língua matricial.

Assim, o OD, por exemplo, corresponde ao OM transformado, mas a língua matricial é o OD.
Quer vocês pronunciem AD, ID, OD, UD, vocês colocam a língua da mesma maneira: a língua se coloca para o

alto, ela eleva, portanto a Vibração.
Então, com a língua invertida, o DO, o MO, coloca a língua é colocada para baixo e provoca a densidade e a

densificação da vibração.
Há, portanto, aí, uma modificação vibratória induzida em suas estruturas, no seu cérebro, no seu coração e nas

suas células.
Esta é a Verdade.

Vocês poderiam até gravar através de meios simples e ver a eficácia em um eletroencefalograma, em um
eletrocardiograma, dessas sílabas sagradas.

Vocês teriam assim a incontestável manifestação na matéria e o incontestável efeito em seus próprios ritmos.
Assim, vocês podem pronunciar essas sílabas cantando, cantarolando, simplesmente, uma por uma, ou o

conjunto delas ao mesmo tempo.
Entretanto, muitos de vocês percebem a eficácia, ela está nesse nível.
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Nota: Ouçam também o áudio (no final da mensagem) onde ORIONIS nos ensina como cantar esta sequência de
sílabas sagradas.

Questão: qual é a funcionalidade da inversão de polos e quais são as consequências para a Terra e
os humanos nos níveis vibratório energético e físico?

A noção de reversão é inerente ao processo de mudança. 

A noção de ciclo, ela mesma, implica necessariamente em uma reversão, mais particularmente na sua
dimensão dissociada. 

A reversão permite a passagem, do Interior ao exterior e do exterior ao Interior. 

Toda Vida, toda passagem a transpor, e toda passagem da morte à Vida, mesmo em suas reencarnações,
acompanha-se desse conceito de reversão.

Assim, a mudança dimensional, a passagem da sua dimensão a uma dimensão diferente, acompanha-se
necessariamente de uma reversão.

A reversão é um processo de Consciência que é, justamente, o que permite o acesso a outra dimensão.

A sua dimensão possui a particularidade de ser a única a estar cortada, literalmente, das outras dimensões.

As reversões, também, devem ilustrar-se, encarnar-se e se cristalizar em diferentes estruturas existentes em
meio mesmo à materialidade. 

Assim, a Terra, de ciclo em ciclo, vive esse processo de reversão, mas esta reversão apresenta a
particularidade de ser a última.

Encerra-se, assim, um grande ciclo e vocês devem se reverter da sua Vida Exterior, manifestada nesta
densidade, vocês devem reverter-se para a sua Vida interior que é Verdade.

Vocês não podem, a um só tempo, viver externamente e interiormente.

O processo que permite a passagem de um a outro, como do outro ao um, em outro sentido, acompanha-se de
uma reversão.
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Assim, mesmo o seu nascimento, nesta densidade, se faz de cabeça para baixo e necessita de uma reversão
a fim de aprender a andar, literalmente, nesta dimensão, do mesmo modo que o Ser humano, no final da Vida,

vive a reversão do seu mundo exterior, para o mundo Interior, a fim de penetrar nos mundos além da
percepção sensível.

A reversão é, portanto, o agente, é o motor da Translação Dimensional. 

Somente hoje, a sua visão limitada e a sua visão intelectual podem lhes fazer compreender a noção de
reversão e de basculamento dos polos, tanto no plano magnético como em um plano físico, como uma 'etapa

de destruição' e, no entanto, é necessário que uma forma morra para que outra forma apareça.

Assim, a lagarta deve morrer para dar lugar à borboleta. 

Assim, o Ser humano deve passar a outra dimensão ascensionando esse corpo e, entretanto, transformando-o,
esta transformação que aquele que não vê o que está do outro lado chamado de morte, não é a morte.

Mas, assim, os ciclos se engendram e se transformam, de um a outro e de outro a um.

A passagem de um a outro e de outro a um se acompanha, de uma maneira ou de outra, de uma reversão, mas
a reversão não é unicamente um mecanismo interior/exterior, mas se refere ao conjunto de direções e de

dimensões. 

Assim, o que estava em cima se torna o que está embaixo.

Assim, o que estava à esquerda se torna o que está à direita. 

Assim, o que estava limitado, torna-se ilimitado.

A reversão se refere, portanto, ao conjunto de manifestações da Vida. 

Trata-se, realmente, de uma reversão e não pode ser de outro modo.

Entretanto, não procurem compreender a Verdade e os mecanismos, na sua densidade, porque isso levaria a
imaginar cenários que não têm razão de ser, em todo caso, para a nova dimensão.

Assim, a borboleta que nasce não tem o que fazer com a lagarta que está morta, porque há a persistência da
Consciência e a transformação de uma forma em outra forma. 

Assim o é nesta Terra. 

Assim o será das suas células que os constituem. 

Assim o será dos seus corpos.

Não há lugar para projeções nesse nível, nem medo, porque se trata de um processo lógico e de um processo
Inteligente, mesmo se vocês não perceberem os meandros disso.

***

Questão: em um tempo físico e Terrestre, quando vai acontecer o tempo da reversão?

Bem amada, se eu dissesse que você o vive, neste momento mesmo. 

Eu lhe asseguro que isto é Verdade. 

Mesmo se isso lhe parecer um fenômeno impensável, você vive essa reversão e cada um de vocês o vive
pela reversão do sentido de valores, pela compreensão nova que se abre a vocês do sentido da sua Vida,

mesmo nesta dimensão.

Antes de acessar outra dimensão, o que lhes foi escondido, lhes é revelado. 

Nesse sentido, há reversão, também.

Agora, a reversão física corresponde a algo que está em curso. 

Isso é agora e quando eu digo isto é agora, no seu tempo, isso pode ser hoje e em alguns instantes, mas, em
todo caso, dentro de muito pouco tempo.

Não me cabe conhecer, ou dar-lhes a data, porque a data é agora e, quando eu digo agora, é realmente agora,
no seu espaço/tempo.

***

Questão: quando somos confrontados com acontecimentos ou com provações que parecem não ter
sentido, é útil procurar o sentido ou convém esquecer este aspecto do passado?



É o sentido de algumas transformações que lhes é escondido, não para esconder-lhes o sentido, mas porque
vocês não têm a capacidade, da sua visão limitada e fragmentada, para apreender o sentido real.

Entretanto, o que lhes parece sem sentido, não é assim tão sem sentido como poderia parecer à sua razão. 

Assim, algumas funções ou algumas provações que lhes parecem, hoje, sem sentido, têm certamente o maior
sentido que lhes seja possível atribuir.

As provações que vocês vivem (e para a maior parte de vocês, hoje) estão ligadas à sua transformação e à
sua liberação.

Entretanto, o Ser humano, quando é liberado de certos apegos ou de certos laços, considera que perdem algo,
porque vocês estiveram tão habituados a viver nesses laços e nesses apegos que, quando as circunstâncias

da Vida e da Luz os livram deles, vocês têm a impressão de estarem privados de alguma coisa.

E, entretanto, como querem chegar ao sentido último do que vocês são, à Luz e ao polimento final do seu
Estado de Ser, sem aceitar se aliviar do que os deixa pesados e do que os impede, literalmente, de acessar

esta dimensão?

Então, sim, isto provoca resistência e sofrimento no Interior de seus Seres porque a sua visão, evidentemente,
é apenas fragmentada.

Podemos dizer isto a uma Mãe que perde um filho? 

Podemos dizer isto a um homem que perde sua mulher ou a uma mulher que perde seu marido? 

E, no entanto, a visão que vocês têm, no momento, é sofrimento, ela é cruel e ela lhes escapa do sentido real,
entretanto, quando vocês olharem isto, bem mais tarde, mesmo na sua vida, ou então do outro lado do véu,

vocês irão compreender o sentido.

Assim, o sofrimento não deve ser procurado, mas, sim, ser transcendido.

Ele faz parte do que denominaríamos: a confiança.

Assim, toda separação, todo luto, tem realmente um sentido. 

Nada é fortuito, em sua dimensão, e, sobretudo se o sentido lhes escapar, no momento.

Estejam certos de que o sentido é muito grande e de que, entretanto, vocês não podem ter a sua
compreensão, mas que isso passa por uma aceitação total e uma fé total no que vem depois.

Vocês não podem acessar outro estado sem se livrarem do que era o estado anterior. 

Assim é a etapa do seu crescimento, nesta dimensão dissociada. 

Isto é lição, isto é experiência. 

Qualquer que seja a duração da experiência, ela leva, inevitavelmente, para a Luz.

***

Questão: quando as sílabas sagradas OD - ER - IM - IS - AL levam a fenômenos vibratórios quase de
transe, isto corresponde a uma etapa da transição que está vindo?

Bem amada, cada vez mais Seres humanos são chamados a viver esta transformação e esta transição, no
sentido mais nobre.

Obviamente, as sílabas sagradas, as chaves Metatrônicas trazidas pelo Arcanjo Metatron, Senhor Metatron,
assim como o nomeamos, correspondem à realidade do seu retorno à Luz.

Evidentemente, retornar à Luz, retornar ao que vocês são, em Verdade, além dessa Ilusão, deve se
acompanhar do desaparecimento da Ilusão.

Então, o que vocês querem? 

Querem viver na Verdade? 

Querem viver não separados? 

Ou desejam, ainda, viver separados, divididos e fragmentados? 

Toda a questão está aí.

Vocês não têm que ter medo.

O melhor exemplo que posso lhes dar, que há inúmeros exemplares, eu diria, sobre a sua Terra, é o exemplo
mesmo de Seres que deixam seus corpos e são chamados de volta a esta Vida por técnicas ditas de



reanimação: eles são reanimados, eles se tornam animados de novo e, no entanto, o que descrevem?

Que descobrindo a animação desta dimensão, eles retornam à morte e que a Vida estava do outro lado.

Entretanto, é necessário suprimir esta Vida? 

Não, é necessário acompanhá-la nessa nova dimensão. 

Vocês estão encarregados, enquanto Transmutadores e Transmissores da Luz, de acompanhar as suas
células, os seus corpos e a sua dimensão, em um novo nascimento.

Então, sim, as sílabas sagradas, a sua pronunciação, desbloqueia em vocês o acesso à multidimensionalidade,
e é descobrindo a multidimensionalidade que vocês vão aceitar deixar, em Unidade, em simplicidade, esta

dimensão de Ilusão.

Não esqueçam, assim como disse ontem para aqueles que aqui estavam, esse mundo que vocês percorrem é
um mundo de Ilusão, é um mundo, assim como o denominou o Senhor Metatron, falsificado, um mundo

invertido, que vocês precisam recolocar no lugar.

E, no entanto, as emoções mais belas que vocês podem viver frente à natureza, frente ao sorriso do que vocês
denominam uma criança, são apenas o pálido reflexo do sorriso feliz do infinito da Luz.

Entretanto, é preciso que vocês aceitem viver esta Vibração, nesta corporeidade, a fim de juntarem-se às
esferas da Beleza, as esferas da Eternidade.

Não há outros meios porque vocês devem chegar e acessar este estado multidimensional, sem, no entanto,
perder esse corpo que vocês habitam.

Ele deve se transformar, ele é levado a se tornar outro, a viver outra sequência vibratória e outra sequência de
Luz. 

Naquele momento, o seu corpo tornar-se-á leve, a densidade que você habita e que habita a sua vida, no
desenrolar das suas provações, das suas resistências e das suas alegrias, atenuar-se-á e irá desaparecer,

finalmente.

O que lhes é prometido é pura Luz. 

O que lhes é prometido é liberação.

A questão que lhes colocamos, através do que lhes insuflamos é: vocês querem deixar as suas cadeias? 

Vocês querem reencontrar a liberdade? 

A liberdade de conectar com os Anjos? 

A liberdade de ser banhado pela Luz? 

A possibilidade de acessar as galáxias, de acessar as estrelas, de acessar o Sol? 

A liberdade de viajar? 

Ou, então, vocês querem manter as suas cadeias? 

Vocês têm medo deste desconhecido tão luminoso? 

A questão está aí.

As sílabas sagradas, o acolhimento da Vibração da Verdade e da Unidade de Cristo lhes permitem,
gradativamente, realizar esses Casamentos alquímicos que irão lhes permitir transmutar a sua matéria,

literalmente, e na totalidade.

Então, sim, certamente, as sílabas sagradas que lhes foram comunicadas são verdadeiramente a linguagem
silábica matricial, aquela que lhes permite juntar-se aos mundos não falsificados, aos mundos da Verdade.

***

Questão: tendo em conta as Vibrações atuais da Terra, podemos, todos nós, comunicarmo-nos com
o nosso Anjo da Guarda?

Hoje, mais do que nunca, mas ainda menos do que amanhã, mas de maneira extremamente potente, o espaço
que existia entre a sua dimensão dissociada e as dimensões que chamaria de não dissociadas (unificadas, se

preferirem, onde a Luz reina na totalidade e na Verdade), jamais este espaço foi tão tênue.

Entretanto, a imagem que prefiro lhes dar é aquela de um Ser humano vivendo em uma gaiola, com as portas
de barras, com as janelas fechadas e, um dia, essas portas, essas janelas, essas barras, desaparecem



inteiramente e, entretanto, o Ser humano é tão impregnado dessas portas, dessas janelas e dessas barras que
o seu mental o faz crer, ainda, que elas estão presentes.

O Anjo Guardião se manifesta, para muitos de vocês, de diferentes modos: por meio de odores, de fragrâncias,
de Vibrações, de palavras, de imagens, e cabe a vocês «abrir os ouvidos», e estender a sua Consciência para

ele, como ele se estende para você, a fim de recolher o bálsamo. 

A reconexão é possível, efetivamente.

Inúmeros Seres humanos vivem isso, em um momento ou em outro, de maneira mais ou menos permanente,
de maneira mais ou menos imanente, mas isto é Verdade.

O espaço entre os planos, a distância entre os planos, é abolido, cada vez mais. 

O que apelidamos de ‘franjas de interferências’, que os mantiveram nesta dualidade, lhes são retiradas, pouco
a pouco.

Muitos de vocês, sobre esta Terra, viveram um período de intensa liberação, pela primeira parte do que
chamamos de Casamentos Celestes, com o Arcanjo Miguel.

Entretanto, alguns de vocês, eu diria, até mesmo, a maioria de vocês, desde o início do mês de setembro,
sentiram como grades que voltavam.

Vocês experimentam, assim, e por vezes mesmo, a influência do medo sobre a sua própria prisão.

Nós suprimimos o medo na Humanidade e as forças opostas à Luz tentaram reconstituir as grades da prisão
através do medo, e inúmeros entre vocês perceberam e sentiram que algo se tornou pesado de novo e,

entretanto, isto vai desaparecer, muito em breve, pela potência e pela Graça da Radiação Arcangélica e do
Conclave Arcangélico, pela mão estendida de Maria em direção à Humanidade inteira.

Vocês vão reencontrar, muito em breve, esta leveza que conquistaram durante os meses passados.

***

Questão: de onde vêm os puxões e as pressões que podemos sentir na cabeça?

Bem amada, a cabeça se abre. 

Como podemos imaginar que uma cabeça se abra, sem ter a percepção? 

Isto não é Ilusão, isto não é visão, simplesmente, do mental, mas a cabeça se abre, realmente.

O que foi separado em vocês, o que foi introduzido no que chamam de cérebro, pelos jogos da dualidade, da
Sombra, devem, hoje, cessar.

Existe, portanto, também, no seu cérebro, modificações bem reais, bem concretas, que se acompanham de
uma redistribuição total do que eu chamaria de fluxo vascular, de fluxo neuronal.

Assim, o que vocês percebem na cabeça, sob forma de pressão, sob forma de Vibração, sob forma de peso
ou de leveza, os pontos de Vibração existentes no que o Arcanjo Miguel chamou de 12 Lâmpadas (traduzindo-

se, também, pelas cinco sílabas sagradas, pelos cinco pontos de Vibração da cabeça), correspondem,
efetivamente, a uma transformação do seu cérebro.

O cérebro é o lugar da reflexão, não unicamente da reflexão mental, mas, também, o lugar da reflexão da
Divindade que foi falsificada, mas, entretanto, ainda presente no seu cérebro novo. 

Isto, hoje, se modifica de modo muito palpável.

Inúmeras modificações existem. 

As modificações elétricas existentes na superfície do seu planeta e também nas camadas mais altas da sua
atmosfera, existem, evidentemente, no seu cérebro, nas suas células, no seu DNA.

Esta transformação é uma transformação da forma, não esqueçam.

Então, como esta transformação poderia apenas afetar a sua Consciência, os seus sonhos, sem afetar,
evidentemente, todo o resto? 

É o que vocês vivem, neste momento.

Não há lugar para inquietação, não há lugar para pânico, há lugar para aceitar e integrar esta bênção que chega
para vocês.

***



Questão: os fenômenos relacionados às manchas do Sol estão relacionados com o que se supõe
que cairá sobre a cabeça?

Não somente tem uma ligação, mas está em total relação, ao invés de ligação. 

O que acontece na sua Consciência acontece no Sol. 

O Sol é o lugar onde vocês deixaram o seu corpo espiritual, ou corpo de Ressurreição, ao vir para esta Terra.

O Sol brilha, aquece, ele é a totalidade dos seus corpos espirituais que deixaram ao percorrer as vias da
encarnação. 

Então, vocês devem reencontrar esse corpo de Luz que os espera.

Qual é a melhor maneira de reencontrá-lo? 

É, de início, entrar em relação.

O que a Humanidade manifesta, na sua Consciência coletiva, manifesta-se, obviamente, no Sol.

O Sol primeiramente se resfriou, contrariamente ao que lhes disseram; em seguida, o Sol começou a emitir o
ar, correntes de ar. 

Ele emite, desde o final do seu último ano, raios elétricos que estabeleceram uma junção real entre a alta
atmosfera terrestre e o Sol. 

Vocês estão, mais do que nunca, conectados com o Sol.

Assim como os maiores neófitos lhes disseram, o Sol é Fonte de Vida, ele é a própria Vida. 

Vocês devem se juntar ao Sol. 

Assim, a Terra deve desposar o Sol, não unicamente no sentido Consciente, mas no sentido real e físico do
termo. 

É o que está em curso para vocês.
Miguel senta-se doravante no Sol. 

Cristo é o Espírito solar por excelência. 

O Sol é apenas o reflexo da sua espiritualidade, o Sol é apenas o reflexo da verdadeira Luz autêntica que é
Você, em outro nível.

Então, sim, há total adequação e relação entre o que vocês têm que viver, o que vocês vivem, e que irão viver o
Sol e a sua Terra.

***

Questão: porque os «Walk-in» [entrantes] aceitam encarnar um corpo e viver o esquecimento?

Bem amada, o «Walk-in» é aquele que anda no Interior de um corpo elaborado para outra alma. 

Trata-se, portanto, de uma alma que penetra, no lugar de uma alma, um corpo que pertence a uma alma.

O processo de «Walk-in» pode se produzir entre esta dimensão e outras dimensões.

A possibilidade inerente ao «Walk-in» não é o esquecimento, bem ao contrário.

Ela é, justamente, a de levar, para um corpo já criado, uma Consciência vinda de outra dimensão muito mais
elevada.

Lembrem-se de que vocês são, vocês mesmos, sem exceção, Sementes de estrelas, mas de que estão, de
algum modo, prisioneiros nesta dimensão. 

Suas Sementes de estrelas, sua dimensão Divina, permaneceram no Sol. 

Vocês vão reencontrá-la pouco a pouco, mas existem Seres que não podem ser presos nesta densidade, eles
não podem seguir os caminhos da encarnação, sem esquecer as suas dimensões eternas. 

Assim, existem entre vocês Sementes de estrelas que, em outros tempos e em outros lugares, foram
chamados de Deuses Criadores, Elohim, Seres pertencentes, até mesmo, a civilizações extremamente

evoluídas vindas de dimensões bem além, até mesmo, do que vocês podem imaginar ou conceber.

Entretanto, eles habitam um corpo. 

Eles não caíram por qualquer falta, eles participaram da experiência da densidade, da experiência da
separação. 



Eles permitiram, agora, e também no passado, manter certa coesão nesses mundos da dualidade.

Assim, o «Walk-in» está perfeitamente consciente do seu papel. 

Não há «walk-in» que esteja em um processo de esquecimento. 

Há contratos que foram feitos, não de corpo a corpo, de Alma a Alma, em outros espaços e em outros lugares,
permitindo a esses Seres entrar em um corpo constituído e deslocar, não uma alma prisioneira de um sistema

de encarnação, mas Almas, ao contrário, livres e liberadas que podem Ser capazes de instigar, nesta
dimensão, algo que aparentaria a um fenômeno de ofuscamento, se preferirem, mas bem além do habitual do

que vocês podem mesmo compreender e viver.

Assim, o processo de «Walk-in» é um processo que foi imaginado pelos planos da Luz para conter as
densificações extremas que vocês viveriam nesta densidade.

Assim como o sacrifício de Cristo permitiu semear de novo, literalmente, o impulso para a Divindade, na Terra,
do mesmo modo os «walk-in» participam desse esforço.

***

Questão: quando sentimos no medo, quando temos a impressão de perder a fé, por exemplo, no
âmbito de uma situação difícil de casal, como reencontrar esta Alegria?

Bem amado, o problema do Ser humano é que ele sempre viveu o sentimento de incompletude. 

Esse sentimento de incompletude, bem justificado, infelizmente, nesta dimensão dual, o conduziu, durante as
suas experiências de vida, a sempre procurar no outro a completitude. 

Vocês não podiam imaginar que eram completos em vocês, sozinhos.

Hoje, vocês fazem a aprendizagem, através de provações que lhes são propostas, que são diferentes para
cada um, vocês devem fazer a aprendizagem e compreender e aceitar que vocês, sós, estão completos,

quaisquer que sejam as chamas gêmeas, quaisquer que sejam as Almas gêmeas, quaisquer que sejam os
encontros Cármicos, quaisquer que sejam os encontros apaixonados.

Vocês devem aceitar e viver hoje a completitude, sozinhos, porque vocês são Seres completos que tiveram a
impressão de serem incompletos.

Então, obviamente, quando vocês vivem a época da separação, quando vocês vivem a época da
incompreensão (em particular no casal onde um puxa para a materialidade e o outro puxa para o espiritual),

existem, evidentemente, fenômenos de atrito. 

Mas isso é feito para fazê-los crescer.

Então, evidentemente, no momento em que o vivem, isto pode levá-los para um excesso de densidade, para
um excesso que obstrui a expressão e a manifestação da Alegria. 

Mas, hoje, vocês devem compreender que sendo completos, vocês mesmos, vocês têm, entretanto, a
possibilidade, e eu diria mesmo o dever, de chamar a Luz, a Inteligência da Luz e as diferentes ajudas que lhes

estendem a mão.

Quer vocês o chamem Anjo Guardião, quer vocês o chamem Cristo, quer vocês o chamem Arcanjo, não
importa.

Os Mestres da Luz que os rodeiam e que lhes estendem realmente a mão são uma legião, no sentido mais
nobre do termo.

Então, vocês devem fazer o aprendizado deste pedido. 

Este pedido não passa por orações complicadas, por palavras vazias de sentido, mas, bem mais, pelo
chamado do coração, na simplicidade e na humildade. 

Nesse momento, estejam certos de que lhes responderemos e de que jamais os deixaremos neste sofrimento.

O que vocês chamam de sofrimento é apenas a sua dificuldade de se voltar e de elevar o seu olhar para nós, a
fim de nos pedir ajuda.

Mas não nos peçam ajuda a fim de que restabeleçamos algo que deve morrer.
Peça-nos ajuda para ir para o novo. 

O novo é sua completitude e sua Inteireza. 

Nesse momento, a Alegria lhes será reaberta.

***



Questão: qual o papel das civilizações intraterrestres no processo de Ascensão?

Bem amada, os povos intraterrestres têm, globalmente, duas funções essenciais: a primeira foi a de manter
certa forma de coesão de forças da Luz autêntica e Verídica quando de certos dados históricos perturbados,

pertencentes a um passado relativamente antigo desta Terra.

Inúmeras Entidades escolheram residir nesta Terra, não mais no mundo exterior da superfície, mas no mundo
Interior, a fim de se beneficiar de uma conexão com a Fonte intraterrestre e extraterrestre. 

Eles foram chamados de intraterrestres. 

Eles tiveram, por conseguinte, a missão de salvaguardar a dimensão Divina, futura, da Terra.

No momento que vocês vivem, hoje, alguns povos estão também, aí, nesta dimensão intraterrestre para cuidar,
efetivamente, do processo de Ascensão.

Os povos intraterrestres vivem no que eu chamaria de uma 3ª dimensão Unificada. 

Eles estão em alguma parte na 5ª dimensão, tendo conservado um corpo de aparência fisiológica idêntica à
sua, quer sejam humanoides ou delfinoides. 

Esses povos permitiram chegar à etapa que vocês vivem hoje.

Eles foram os guardiões, em algum lugar, desta Terra e desta dimensão, a fim que ela não naufragasse em
níveis, eu diria, irrecuperáveis para a Luz. 

Eles têm, portanto, o papel de Vigia e de Guardião. 

Eles têm, portanto, o papel de estabilizadores de uma série de forças e, em particular, das forças magnéticas
deste planeta.

Eles têm também um papel principal, enquanto Guardião do que eu chamaria de portais e de passagens
dimensionais existentes em diferentes lugares do planeta e permitindo, realmente, que esta Terra não pare de

girar em torno do seu Sol e que não se afaste demais.

***

Questão: como fazer quando se tem a tendência de atrair almas errantes?

Bem amada, compreenda bem que atraindo as almas errantes há, para você, um impulso que significa que
você tem uma reparação a dever para essas almas errantes. 

Essas almas de passagem que você capta pedem e vêm lhe pedir as suas passagens.

Você deve, portanto, acompanhá-las e permitir-lhes para ir aonde devem ir.

Você é, portanto, simplesmente, um local de passagem e não um local de retenção. 

Esse local de passagem está ligado a funções que você talvez tenha ocupado em outros tempos e em outros
lugares. 

Hoje, é necessário aceitar o teor. 

Essas almas lhe pedem ajuda e passagem, então, você deve acompanhá-las, em suas passagens, para ir lá
onde elas devem retornar, ou seja, para passar pelas portas da Luz.

Isto é muito simples de realizar. 

Convém simplesmente acender uma Luz e pedir a essas almas para passar e elas irão passar, nada mais.

***

Questão: em que momento acontecerá o que chamamos de Anúncio de Maria?

O Anúncio a ser feito por Maria será realizado quando ela julgar oportuno.

Maria recebeu as chaves Arcangélicas, ela está de posse dos sete pilares da Criação. 

Ela está, portanto, de posse da totalidade dos futuros e das possibilidades desta Terra.

Maria se aproxima da sua dimensão, ela está presente no Éter do Sol, na embarcação sob o comando da Frota
intergaláctica.



Não esperem ver uma Maria etérea aparecer no Céu, suspensa no ar.

Maria faz parte de uma Frota intergaláctica de Luz. 

Maria está presente em uma Embarcação de Luz do Comando Intergaláctico. Ela está rodeada pelos 24
Anciões.

Lembrem-se de que Maria possuiu um corpo, mesmo a sua origem estando bem além dos limites desta
encarnação. 

Lembrem-se de que aqueles que a rodeiam, os 24 Anciões, possuíram um corpo, nesta dimensão ou em
outros mundos, o que não é o nosso caso, os Arcanjos.

Nós, os Arcanjos, não temos necessidade de Embarcação de Luz porque nós somos pura Luz e além de
formas de encarnação, então, nós podemos viajar com as nossas próprias asas, diria eu, mesmo nas

dimensões etéreas, em meio mesmo ao Sol, o que não é o caso dos Seres que possuíram um corpo, no
sentido físico.

Esses Seres são obrigados a materializar, nos planos sutis, um veículo de Luz. 

Isso foi divulgado, na sua dimensão, tendo sido chamado de Merkabah, Merkabah individual
ou Merkabah coletiva.

Maria faz parte de uma Merkabah coletiva. 

Ela vem com um coletivo de comando e se dirige para a sua dimensão a fim de lhes estender a mão e o
Coração e os braços.

Assim, os Seres de Luz participantes de diferentes dimensões vêm a vocês, em diferentes veículos. 

Alguns seres são os veículos, eles mesmos.

Nós, Arcanjos, não temos necessidade dessas Merkabah porque nós temos, como sabem, o que vocês
chamam de asas e que, no entanto, não são isso.

Entretanto, os Seres humanos encarnados não possuem esta característica.

Então, eles devem se aproximar da sua dimensão passando pelas ‘portas estelares’ situadas perto do Sol, eles
não podem passar pelas portas intraterrestres porque têm Vibrações e dimensões que, se, atualmente, se

aproximassem da sua Terra de maneira muito importante, pulverizariam, literalmente, a sua Terra, o que não é o
objetivo buscado.

Hoje, nós esperamos que vocês subam até nós, mas nós nos aproximamos, entretanto, o suficiente de vocês e
eu já disse que os planos ou as ‘franjas de interferência’ existentes entre a sua dimensão e a nossa ou as

nossas dimensões, estão muito mais estreitos do que nunca.

Há, portanto, possibilidade de conexão. 

Há, portanto, possibilidade de relacionamento. 

Não é por acaso que, hoje, inúmeros Seres humanos se comunicam, de diferentes modos, com os planos
espirituais ou com os planos de outras dimensões.

***

Questão: poderia nos dar precisões sobre a pronunciação das sílabas sagradas OD - ER - IM - IS -
AL?

A pronúncia das cinco chaves Metatrônicas, ou ‘sílabas de Luz Verdadeira e não invertida’, deve se fazer em
alta voz porque a Vibração é necessária, assim como o constatou a maior parte de vocês.

Pronunciando esses sons, isso leva a vocês uma Vibração que se manifesta no seu Ser, seja na cabeça, seja
no corpo, seja no coração.

Entretanto, os pontos de penetração estão na cabeça.

Não há regra de pronunciação, não há modo específico de pronunciar.

Não são apenas notas de música, no sentido em que poderemos compreender, como sendo notas, por
exemplo, Do Ré Mi, mas, sim, a pronunciação de OD [ôd] – ER [ér] - IM.

Então, quer vocês pronunciem isso do modo OD-ER-IM-IS-AL, ou pronunciem OD ER IM IS AL, ou ainda OD
ER IM IS AL cantando, não há qualquer importância.

Assim como eu disse ontem, o princípio é o de subir a língua e não de descê-la, ou seja, elevar a Vibração
sobre um ponto de contato se situando sobre os cinco pontos de Vibração na sua cabeça e também no

corpo, representando cada uma das suas cinco extremidades, ou seja, a cabeça, as mãos e os pés.Cada
sílaba sagrada matricial os remete a uma das suas extremidades que, ela mesma, irá remetê-los ao Centro.



***

Questão: quantos Crânios de cristal há hoje e qual é a sua utilidade?

Os Crânios de cristal são a materialização de matrizes cristalinas dos 12 Elohim que participaram da Criação
desta dimensão, em tempos muito remotos.

Os Deuses Criadores, assim como vocês denominaram (que são, de fato, Entidades Criadoras chamadas de
Eloha, cujo plural é Elohim), são seres vindos da 11ª dimensão, atribuídos de missão pelos Seres da 18ª

dimensão, tendo permitido a encarnação da Luz Verdadeira para que o vestígio desta Luz persista e resida na
sua dimensão falsificada.

Esses Seres, que acompanharam, literalmente, esta Criação, fizeram o sacrifício da sua dimensão espiritual. 

Assim o é para toda Entidade de Luz criando uma dimensão, ela deve participar da sua própria Criação, e
participando da sua própria Criação, ela faz o sacrifício da sua dimensão espiritual. 

Sacrificando, assim, a sua dimensão espiritual, no que é chamado de ‘primeira morte’ da Entidade Eloha, ela vai
materializar um Crânio de cristal.

Assim, os Crânios de cristal são a concreção matricial total dos Deuses Elohim que vocês denominaram os
‘Deuses Criadores’.

Mas não há Deus, como vocês sabem, há ‘Entidades Criadoras’, o que não é a mesma coisa.

Então, hoje, há sobre esta Terra os Crânios dos 12 Elohim, Quatro Elohim vindos de Altaïr, Quatro Elohim
vindos de Vega da Lyra e Quatro Elohim vindos, à época, de Órion, enviados pelo grande comandante de

Órion, denominado ‘Ancião dos Dias’ ou Melquizedeque, o Grande Melquizedeque (Orionis).

Esses Seres vieram e sacrificaram sua Divindade a fim de implantar, na Humanidade, o vestígio da Divindade, a
fim de que as forças opostas à Luz não pudessem tomar, de maneira definitiva e infinita, a posse desta

dimensão.

A utilidade desses Crânios de cristal é de estarem reunidos, não fisicamente, necessariamente, mas pela
Vibração original das suas origens comuns que foi a Criação desta dimensão.

Eles vieram, esses Seres denominados Elohim, em uma
embarcação Merkabah denominada Yerushalaïm [Jerusalém Celeste], há 50.731 anos, criar a cidade atlante,

denominada Alta d'Altaïr.

Eles depositaram um cristal azul, sobre esta Terra, escondido, ainda, em suas profundezas. 

Eles sacrificaram também a sua Divindade deixando o que é chamado de 12 Crânios de cristal. 

O Crânio de cristal que é denominado «13º Crânio de cristal» é, ele, muito mais antigo do que esses 12
Crânios de cristal dos Elohim e ele vem, ele, de um ciclo ainda mais antigo.

Eu não posso dizer mais, no momento.

***

Questão: o 13º Crânio foi efetivamente descoberto?

Foi.

Todos eles estão despertos e ativados. 

A ‘ronda dos 12’ corresponde, efetivamente, ao que vocês vivem desde o início dos seus Casamentos
Celestes, denominados a reativação das 12 Lâmpadas.

Vocês têm, em vocês, as marcas dos 12 Elohim porque eles são, efetivamente, as Entidades Criadoras que
lhes permitiram existir, nesta dimensão, sem perder a sua Divindade, pela Presença e pela Graça, também, de

Maria, do alto das suas dimensões, antes que ela se encarnasse nesta dimensão.

***

Questão: é importante ativar diariamente os diferentes níveis da própria Merkabah, e existe uma
ligação com as sílabas sagradas?

As sílabas sagradas que lhes foram reveladas, há mais de sete semanas agora,correspondem à ativação do
seu veículo Merkabah, na totalidade.

Entretanto, muitos Seres sobre este planeta não conhecem as sílabas sagradas e, no entanto, eles vivem a



ativação dessas novas lâmpadas.

O importante é que aqueles que têm Consciência, nesse país e por todo o planeta, utilizem ao máximo essas
sílabas sagradas porque elas irão participar de outra coisa além da Merkabah individual e elas irão participar na

elaboração da Merkabah coletiva da Humanidade encarnada que deverá se fundir com a Merkabah coletiva
chamada de Jerusalém Celeste.

***

Questão: as recomendações alimentares, como consumir líquido, é uma realidade ou o símbolo de
uma nutrição mais despojada? É normal não mais sentir fome, às vezes?

Bem amada, o que eu disse, desde o início do seu mês de maio este ano, corresponde, na totalidade, a algo
essencial. 

Qual é este efeito essencial? 

A digestão mobiliza sangue, energia e a Consciência. 

Ela tira as energias do que vocês chamam de baço para um eletromagnetismo de manutenção da Vida. 

Vocês estão, hoje, em uma fase transformadora essencial, desde o mês de Abril, neste planeta. 

O seu baço deve estar disponível a fim de elevar o seu nível vibratório. 

Assim, o esforço de digestão de alimentos sólidos é muito mais importante do que o esforço de digestão de
alimentos líquidos, simplesmente. 

Nesse nível, não se trata unicamente de um esforço alimentar ou de uma modificação da alimentação, mas,
bem mais, de uma facilitação do seu despertar vibratório.

Agora, eu já dei também, um pouco mais tarde, complementos de informação referentes à natureza dos
alimentos, quer sejam sólidos ou líquidos e, em particular, eu insisti sobre a noção de comer algo que cresça o

mais alto possível, fora do solo.

Comer, por exemplo, uma cenoura, mesmo biológica (orgânica), não tem o mesmo efeito do que comer uma
fruta. 

Uma fruta vai elevar o seu nível vibratório, uma fruta crescida, em particular, sobre uma árvore, irá aproximá-los
da sua dimensão Divina. 

Esta é a Verdade vibratória.

Assim, obviamente, muitos Seres humanos sentem modificações das suas necessidades fisiológicas e não
unicamente alimentares.

Isto pode ser simplesmente a necessidade de utilizar, isto pode ser simplesmente as necessidades sexuais,
isto pode ser simplesmente necessidades sociais, que se tornam diferentes. 

Vocês devem seguir as linhas de menor resistência. 

Vocês devem seguir o que se acompanha, para vocês, da leveza e da Alegria.
Se seu corpo ou sua Consciência lhes disserem para não comer, então, não comam. 

Se sua Consciência lhes disser para comer algo pesado porque, temporariamente, vocês têm necessidade de
sentir um peso, então, faça-o. 

Aceitem os sinais vindos do seu corpo e da sua Consciência, eles são, hoje, muito mais precisos do que
aqueles existentes antes. 

Vocês devem escutar a Inteligência da Luz, no seu corpo e na sua Consciência. 

Esta é a Verdade.

Assim, alguns Seres experimentam menos necessidades, então, respeite essa falta, ou esta insuficiência de
necessidades que era o habitual da sua Vida, anteriormente, porque esta é uma transformação que vai ao

sentido da sua liberação. 

O que estiver certo, no momento, pode ser percebido, de maneira muito simples, pela utilização
do protocolo de ativação dos ‘seis pontos do coração’, permitindo saber instantaneamente se o que você se

propõe a absorver ou a fazer corresponde ao caminho do coração ou não.

Isto já foi longamente explicado, eu os deixo, portanto, falar (ndr: ver a ‘Meditação Direcionada para o Coração’,
de RAM) (*).

Quando ativamos esta Vibração do coração, por intermédio dos seis pontos, ao colocar uma questão, nós
sabemos instantaneamente, segundo a Vibração que se produz, se isso é bom ou não.



***

Questão: qual é o papel da Jerusalém Celeste no processo de Ascensão?

A Jerusalém Celeste é uma Embarcação de Luz, portadora de Vibrações e de entidades de Luz. 

Ela vem cumprir e terminar, do mesmo modo como vieram inaugurar.

O final do fim de um ciclo e o início de um novo ciclo.

Essa Embarcação é portadora de Vibrações, assim como eu disse, as suas Vibrações estão ligadas à cor Azul
que é a cor do Arcanjo Miguel, obviamente.

Elas são portadoras do acesso às últimas chaves Metatrônicas, aquelas que não estão ainda em sua posse,
que são em número de sete, certamente, mas que vão ocorrer no nível da sua Humanidade, de maneira muito

mais global, bem depois do Anúncio a ser feito por Maria.

Eu tenho a dizer, também, que o Anúncio a ser feito por Maria não é absolutamente o Anúncio, tal como alguns
os quiseram fazer crer, de uma punição.

Maria é Graça, Maria é Amor, Maria quer salvar o conjunto da sua Humanidade.

Nós também, Arcanjos, vimos para salvá-los. 

Nós lhes pedimos para que estendam a sua Consciência e a sua mente para nós, a fim de que possamos
intervir. 

Nós não podemos violar o seu livre arbítrio, entretanto, o livre arbítrio faz parte da dualidade.

Vocês devem passar do livre arbítrio ao determinismo da Luz. 

O determinismo da Luz é liberdade total e não mais livre arbítrio.

Esta liberdade total necessita recorrer a nós, à nossa Vibração e à nossa Presença. 

É assim que vocês irão reencontrar a sua dimensão de Eternidade, de Estado de Ser e a sua dimensão total.

Então, vocês devem, sim, pedir.

Vocês devem construir essa Merkabah coletiva, a fim de entrar em ressonância com a sua Merkabah coletiva,
construída pelo conjunto de Transmutadores e de Transmissores da Luz, a fim de fazer entrar ‘em ressonância

e em atração’ e em contato com a Jerusalém Celeste.

Ela apenas passou em um continente, entretanto, ela vai voltar, de maneira muito mais intensa, de maneira
muito mais permanente, para esta Humanidade, quando chegar a hora.

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

ÁUDIO mp3

  http://www.frasesdavida.com/audio/jean-luc/orionis-silabas.mp3

 colaboração: André MA

Neste áudio (extraído do áudio original -http://www.dailymotion.com/video/xae8sx_2009-08-04-canalisation-d-
o...), o Venerável ORIONIS - Ancião dos Dias, Fundador da Ordem de Melquizedeque -, canta e vibra as 5

sílabas sagradas OD-ER-IM-IS-AL e as sílabas EL-OH-IM (da palavra Elohim). 

Podemos então conhecer como estas sílabas ressoam e como são cantadas.

Como disse o Senhor METATRON em sua mensagem de 15 de Agosto de 2010, "cantem isso, quando bem
lhes parecer."

***

(*) ‘Meditação Direcionada para o Coração’, de RAM:
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.frasesdavida.com/audio/jean-luc/orionis-silabas.mp3
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html
http://www.dailymotion.com/video/xae8sx_2009-08-04-canalisation-d-orionis-2_webcam
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 Questão: Quais são as características de pessoas que estão ligadas a Vega da Lyra?

Bem amados, vocês vão descobrir (e alguns de vocês já descobriram) que aqueles que apoiam, literalmente, a
sua Consciência, nesta dimensão dissociada, apresentam e possuem quatro Pilares.

Cada um dos seus quatro Pilares representa uma filiação espiritual, uma origem estelar.
Cada um de vocês possui quatro Pilares e quatro filiações.

Eles se revelam a vocês, em função do desvendamento da Luz em sua densidade, segundo sua capacidade
para penetrar essas moradas novas que, no entanto, lhes pertencem de toda Eternidade.

Então, sim, cada um de vocês possui e apresenta quatro linhagens vibratórias, quatro Pilares, que os
acompanham, de ronda em ronda, de encarnação em encarnação.

Esses quatro Pilares são a garantia, as garantias, do seu retorno na Eternidade, no Estado de Ser, no momento
vindo.

Então, alguns de vocês têm filiações ilustradas por grandes Entidades (Arcanjos, Anjos, Mestres ou outros).
Outros têm filiações mais ligadas, vibratoriamente, e em Consciência, às estrelas, ao Sistema Solar, bem além

desse aqui.

Então, sim, alguns Seres têm Pilares, filiações, relativas ao que vocês chamam de Vega da Lyra.
Os Seres da Lyra são os professores e vieram trazer a tonalidade e a Vibração certa, pela pedagogia, pela

comunicação, essencialmente.

Os Seres que têm uma Filiação Vegaliana são comunicadores, eles são aqueles capazes de fazer vibrar, de
uma maneira ou de outra, a Essência da sua Verdade.

Então, existem numerosas linhagens, em relação com as diversas funções das estrelas e de alguns planetas.

Cada um de vocês vai descobrir e descobre a Essência do que é, a Essência dos seus quatro Pilares, que o
acompanham e lhe permitem viver, nesta densidade.

Esses quatro Pilares são também, quando da sua Revelação, o meio espiritual que lhes é dado para levar a
efeito sua transformação e, assim como o disse a Fonte, a sua Ressurreição.

Trata-se de uma Ressurreição, em Verdade e em Espírito, que lhes removerá os véus que os mantém
contidos nesta densidade, cada um a seu ritmo.

Os Vegalianos são denominados, além desse corpo, também, aqueles que não estão encarnados em sua
densidade, os Anjos do Senhor.

Em diversos e variados escritos eles são aqueles que intervirão na sua densidade, porque, possuindo um
corpo de carne não dissociado como o seu, eles estão ainda ligados à Fonte.

Eles executam o plano da Fonte que é aquele de lhes trazer assistência na sua Ressurreição.

Aí está o que podemos dizer, entre outros, sobre a Vega da Lyra.

***

Questão: poderia nos falar de Maria Madalena ou Maria de Magdala?

Bem amados, antes de falar de Maria de Magdala, e de compreender o sentido além da história, convém falar
daquela, além da história, que vocês chamaram Maria, simplesmente.

Aquela cujo verdadeiro nome, nas multidimensões, é IS-IS, aquela que é sua Criadora, de todos, nesta
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densidade, tendo-lhes trazido sua Vibração, tendo-lhes permitido se ligar a esta densidade.
Maria é portanto um Mestre que percorreu o caminho da encarnação e que, hoje, retornou a suas esferas de

evolução.
Ela está aí, a seu lado, nos espaços que contornam o Sol, pronta a vir lhes estender a mão.

Maria criou seu próprio filho, que é seu próprio sangue, isto lhes é delicado compreender: aquele que vocês
chamaram Cristo, KI-RIS-TI, é, de fato, do mesmo DNA que aquele de sua Mãe.

Houve assim transmutação e transubstanciação de um corpo em um outro.
Isso é um milagre, no sentido que vocês chamariam, ainda hoje, mas, entretanto, não corresponde ao que suas

igrejas lhes ensinaram e falsificaram.

Maria é a Criadora, é aquela que permitiu, realmente, à sua densidade, manifestar-se aqui e ser ligado.

Maria de Magdala, Maria Madalena era então a companheira do filho de Maria.
Ela era muito mais do que a companheira, uma vez que foi a primeira Apóstola, ela era a Deusa sagrada, aquela

que foi capaz de despertar em si a sua dimensão total.

Ela teve um papel extremamente importante, através da iniciação que ela lhe permitiu viver e manifestar, nesta
densidade.

O homem, de fato, tão divino que seja, tão conectado que seja, mesmo enviado pelo Pai, não pode realizar a
alquimia total sem a fusão com uma parcela da Eternidade responsável e Criadora da vida sobre esta Terra,

chamada de mulher.

O homem, sem sua mulher, não poderia existir.
A mulher, sem o homem, o poderia, porque ela é andrógina primordial assim como o é Maria.

O homem é apenas uma exteriorização, nesta densidade material e matricial.

Ela apareceu mas foi, como dizer..., transformada, ela também, tendo induzido o aparecimento, nesta
densidade, de uma esfera de Radiação e de emanação ligada ao poder exterior.

O poder exterior Humano e masculino, que levou à perda do poder interior, ligado à feminilidade.

Esta história seria muito longa para resumir, mas Cristo permitiu, por sua reconexão à alma de Maria Madalena e
ao sangue de Maria Madalena, reencontrar sua dimensão andrógina.

A história é, certamente, importante, mas o princípio espiritual da densificação da energia feminina, e de sua
alquimia com a energia masculina, no corpo de Cristo, tornou possível o despertar do Espírito.

***

Questão: Rudolf Steiner disse que a Lua, a Terra e o Sol estariam fusionados na origem e foram em
seguida dissociados. Voltaremos hoje a esta fusão?

É importante lhes falar, hoje, de uma maneira um pouco mais concisa, sobre a realidade do que experimentam
nesta dimensão.

Lá se vai muito tempo, raças específicas, querendo se separar da Fonte, chegaram neste lugar da galáxia.
Elas literalmente curvaram o espaço/tempo a fim de dominá-lo e elas impediram o desenvolvimento e a

implantação da vida, assim como o é desde que a Fonte se exteriorizou.
Elas então forçaram, criaram leis diferentes das leis de expansão do universo e leis da Luz do universo.

Elas restringiram o acesso às dimensões e têm atraído almas.

Você que está aí, hoje, e que participou, de maneira bem involuntária, ao que alguns escritos chamaram de
queda (que não é uma ou, em todo caso, uma queda na qual você não é nada responsável se foi apenas a

atraído para viver uma experiência), a disposição das estrelas e dos planetas, em seu Sistema Solar, foi
curvada.

O que vocês vêem em seu Céu é apenas um pálido reflexo da realidade.
O seu Sol não é nada mais que seu corpo de Estado de Ser que vocês deixaram no exterior desta matriz em

que vocês navegam. 
A Ressurreição corresponde ao reencontro entre o que vocês vivem, nesta dimensão, com o seu corpo Solar/

corpo Crístico/ Corpo Micaélico (de Miguel).

Assim como dito, no início, a Lua, o Sol e a Terra, efetivamente, jamais deveriam ter sido separados.
Sua masculinidade, sua feminilidade, jamais deveriam ter sido separadas.

Isso faz parte de dados importantes.

Através da realização do que conduzimos junto com o Arcanjo Miguel, e em particular durante as últimas
Radiações que emitimos para vocês durante o dia de ontem e esta noite (que lhes permitiu, literalmente,
quebrar e pulverizar algumas cadeias que restavam no nível biológico), inúmeros Seres sobre o planeta

começam, ao seu ritmo, a descobrir dimensões insuspeitáveis, bem além do que vocês poderiam ler em livros
de neófitos, como, por exemplo, a pessoa que você citou, Rudolf Steiner.

Para além dos escritos, existe uma Verdade que nenhuma palavra pode transcrever, uma Verdade tão bela que
mesmo o Ser Humano não pôde, até o presente, ousar sonhar ou esperar e, no entanto, o que são está bem
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além de tudo isso e bem mais ainda, mas, entretanto, como o sabem, esse gênero de Revelação não pode se
fazer de uma vez.

Ela necessita uma maturação, ela necessita uma alquimia de cada momento e, entretanto, é o que vocês
realizam já, desde algum tempo e a alquimia os conduzirá à liberação.

Em breve vocês não terão mais necessidade de livros, vocês não terão mais necessidade de pensar com o
seu cérebro, bastará estar no seu Coração, em Verdade, para ter acesso a todos os universos e a todas as

dimensões.
Vocês serão devolvidos, se o desejarem, à sua dimensão original.

Então, sim, o Sol, a Lua e a Terra, num momento muito antigo, não estavam separados.
Entretanto, o processo que deve se produzir, nesse momento, é mesmo diferente, porque vocês chegam a

uma oitava nova da Vibração e da pulsação da vida.
Aquele em que a alma foi forçada, na Ilusão, encontra-se enfim liberado deste constrangimento.

E, devido mesmo ao fato das taxas de compressão que foram aplicadas na sua Consciência, esta vai,
literalmente, invadir o espaço.

Vocês vão se tornar Seres da imensidade.

Assim, por exemplo, se eu lhes falo de Arcanjos, se eu lhes falo da minha forma ou da de Miguel, como vão
imaginar, antropomorfizar?

Se eu lhes dissesse que a forma de Miguel, em sua dimensão original, é um Pássaro, um pássaro de Luz, uma
grande águia de dimensão imensa, bem além do antropomorfismo sob o qual pode se apresentar, em certos

casos...
Assim, vocês mesmos, através das suas filiações e das suas origens estelares e solares, poderão ter

aparências, em seus corpos multidimensionais, bem diferentes do que vocês chamam desta forma humana.

Assim, será preciso se habituarem a reencontrar seres não humanos, no sentido que entendem, e que, no
entanto, são seus Irmãos e Irmãs e que participam da mesma evolução, mas cada coisa vem em função do

que vocês são capazes de integrar e de absorver.

***

Questão: poderia nos falar da descida do Supramental, hoje?

O Bem amado João, que foi Sri Aurobindo durante sua última encarnação, descreveu o Supramental.
Ele viu algo que chegava.

Esse algo hoje chegou, mas não chegou pela vontade de um homem, fosse mesmo o Cristo.
Isso chegou porque este é o momento, porque este é o instante.

Aquele que quisesse se apropriar do Supramental não poderia estar na Verdade.
O Supramental pertence à Fonte e à energia de Metatron.

São eles mesmos que decidem o momento em que esse Supramental se aproximará.
Não está ligado a uma Consciência, no sentido humano, qualquer que seja, mesmo de Cristo.

Esta Luz, chamada de Supramental, aproxima-se de vocês, efetivamente, desde algumas dezenas de anos e
não tem necessidade de qualquer ser Humano específico para descer porque ela está aí.

Ela é canalizada e dirigida para vocês pelo Arcanjo Metatron.

Certamente, existem faixas horárias do seu tempo em que esta energia Supramental é mais captável, mas
vocês são todos capazes de captá-la, vocês estão todos em chamada, coletiva e individualmente, com relação

a esta Supraconsciência porque ela é seu direito.
Ela é, simplesmente, a Luz irradiada pelo seu Sol, vinda do Sol Central da sua galáxia e do Sol Central das

galáxias, também nomeados Sirius A e Alcyone.
Isto nada tem a ver com a Consciência de um ser humano.

Recordem-se do que disse Cristo antes de partir: haverá muitos que virão em seu nome e que não serão Ele.
Ele lhes disse, também, que voltaria como partiu, ou seja, numa Embarcação, sobre a nuvem, como Maria

quando de sua Assunção, como Cristo quando de sua Ascensão.
Como partiram, ele voltará.

Eles não podem estar, de nenhum modo, encarnados num ser Humano.
Isto é uma falsificação.

Isto é atração do ego para aqueles que querem se atribuir a Verdade da Luz.
A Verdade da Luz pertence a todo o mundo, ela não pertence a um Mestre em particular, seja ele o mais

desperto da Criação.
A Luz lhes é irradiada.

Hoje, vocês têm, sobre este planeta e sobre o conjunto desse Sistema Solar, muito mais Luz que lhes chega.

Vocês tiveram, de início e pela graça do Arcanjo Miguel e da nossa Irradiação, a radiação do Ultravioleta.
Vocês têm, desde muito tempo, as Vibrações e Radiações do Espírito Santo, vindas de Sírius.

E vocês têm, desde o início deste ano, as Vibrações da Fonte chamada de Supramental por São João/Sri
Aurobindo.
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O fato de captar esta energia quer dizer que ela está acessível a todo ser humano.
Não há ser que seja o representante.

Ela está para você e ela está para vocês todos, sem exceção.
Não há Mestres além de vocês mesmos e somente vocês mesmos.

Enquanto vocês remeterem o seu poder, qualquer que ele seja, ao exterior, enquanto julgarem ter necessidade
de um intermediário para representá-los frente à Fonte, vocês estarão na Ilusão.

Há apenas você frente à Luz.
Há apenas você e você não tem necessidade de qualquer intermediário.

Entretanto, aquele que descobre a Luz deve servir o conjunto de seus irmãos e isso não é um dever, é uma
evidência.

Retenham bem: progressivamente e à medida dos períodos que vocês vão atravessar, competir-lhes-á
constatar, a Verdade, isto é, inteiramente, de que vocês são, vocês mesmos, esta Luz.

Como então, podem ousar imaginar que vocês têm necessidade de qualquer outro para lhes trazer esta Luz?
Vocês têm, entretanto, necessidade, todos, uns e outros, ou seja, da Radiação da Vibração do Fogo do Amor

que se dirige para vocês, a fim de radiá-la e irradiá-la.

Mas aquele que quiser fazer sua esta Luz, irá perdê-la porque ela não lhe pertence, ele é apenas o seu
Transmissor, o fiador, e nada mais.

***

Questão: qual a ligação entre os quatro Pilares e aqueles que chamamos de Quatro Viventes?

Bem amado, há mais do que uma ligação e de uma representação porque, aí também, assim como o sugeriu,
e talvez já o compreendeu, as quatro filiações dos quatro Pilares, os quatro Pilares existentes para cada ser

humano, são o reflexo dos Quatro Viventes.

Os Quatro Viventes são a Roda nas Rodas, os Querubim, os Hayoth Ha Kodesh, assim como foram chamados.
São eles que permitem a manifestação da vida.

À direita da Fonte, está Metatron.
A Fonte se confunde ela mesma com Maria.

Em uma dimensão diferente, os Quatro Pilares são a primeira manifestação, nos mundos, nos multiversos e
nas múltiplas dimensões de organização mesmo da vida e da Luz.

Assim, é justo assimilar, em você, as quatro filiações aos Quatro Viventes.
Elas são o reflexo exato, polarizado, certamente, segundo uma direção, mas, entretanto, estão, aí também, em

ressonância e em atração essencial.

***

Questão: distinguir atrás do sol, com o terceiro olho, como planetas que desenham arcos de Luz
entre eles ou com a Terra, é uma realidade?

Bem amado, isto é a estrita Verdade eletro-química, eletro-biológica e espiritual.
Há um arco elétrico presente entre o Sol e a Terra.

A Terra está em comunicação, como nunca, com o Sol e com as radiações do cosmos e a Luz SupraMental.

Muitas coisas e muitos acontecimentos acontecem atrás do Sol e lhes são escondidos, ainda algumas
semanas.

Novos Céus, para uma nova Terra, sim.

Os novos Céus estão já aí.
Inúmeros acontecimentos estão a caminho para esta Terra e são escondidos pelo Sol.
Então, sim, muitos seres Humanos, ao olharem o Sol, ali veem outra coisa além do Sol.

Isso não é Ilusão, esta é a estrita Verdade.

O Sol é certamente a coisa essencial, assim como inúmeros neófitos o descreveram, perceberam e viveram.
O Sol é a Fonte de vida, o retransmissor da Fonte.

O Sol é o lugar onde se encontra o conjunto dos seus corpos espirituais que vocês deixaram para vir aqui.
Eles ali estão, de algum modo, prisioneiros.

É por isso que inúmeros místicos adoraram o Sol e o olharam, literalmente, até desposá-lo.
Agora, as coisas são um pouco diferentes.

O Sol vem a vocês.
O cosmos vem a vocês.

A Confederação Intergaláctica, na totalidade, nas múltiplas dimensões e nos múltiplos povos representados,
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parecem doravante presentes e aparecem em torno do seu Sol, prontos a tudo, pelo amor por vocês, a fim de
acolhê-los no âmago do que vocês são.

Vocês não devem se deixar de modo algum (e eu insisto nisso, se bem que já o disse) perturbar-se pelas
ondas de medo que vão querer lhes fazer acolher, a saber, o que vocês chamam de crise econômica, o que

vocês chamam de vírus e de doenças.
Isso não tem realmente qualquer poder sobre vocês e, no entanto, gostariam que este fosse ainda o caso, mas

isso não é mais possível.

A Luz se modificou, o Sol recebeu o impulso do Sol Central, os planetas Solares, no exterior do seu círculo
interior, receberam o impulso da Luz e vocês mesmos vão em breve recebê-la, como a receberam, na sua

Consciência, pelo Arcanjo Miguel.
A Terra, ela também, o vive.

***

Questão: se as chaves Metatrônicas são o equivalente, enquanto sílabas sagradas, da teoria da
música ao inverso, na língua francesa, isso significa que a França tem um papel específico?

Bem amado, cada ser humano sobre este planeta tem um papel específico.
Não há qualquer papel que seja superior ao outro.

Ele lhe será dado a fazer em função do que você pode assumir e suportar.
Cada um tem a sua tarefa e é exata para ele.

Isto é válido para a Consciência humana e para Consciência dos países.

As chaves Metatrônicas, mesmo se lhe parecem sair de notas musicais invertidas, não se esqueça que você
navega num mundo que é, ele mesmo, invertido, na totalidade, então, o fato de remeter a uma nota, ligada a

uma denominação precisa de uma língua, não é simplesmente o que você crê.

As cinco sílabas sagradas não são notas musicais.
Elas são a pronunciação silábica em que a língua vem se orientar para o alto e não mais para baixo.

Assim, o OD é um ponto do seu cérebro.
Assim, o ER é um outro ponto do seu cérebro, que você põe em Vibração, mas isso não é a nota musical Ré,

isso nada tem a ver, mesmo se isso pode ser, de maneira divertida, um modo invertido de dizer as coisas.
Mas, em qualquer caso, elas não são notas, elas são apenas pronunciações ativando, realmente, em vocês, as

chaves de Luz.

O OD é a língua matricial original silábica (que nada tem estritamente a ver com a nota musical Dó).
Entretanto, pronunciando esses sons, vocês vão ativar, na sua cabeça, a Coroa da cabeça.

Do mesmo modo que o Mestre do Ar, RAM, lhes deu, há um ano, o acesso à dimensão do Coração pela
Vibração dos seis pontos, entretanto, ele não lhes deu as seis outras sílabas matriciais que lhes serão

entregues no momento em que o Arcanjo Metatron chegar, na totalidade, nesse Sistema Solar (o que não é
para tão cedo).

E, aí, vocês não terão, obviamente, notas de músicas invertidas, terão outras sílabas matriciais.

Entretanto, compreendam bem que as coisas devem se transmitir, de um modo ou de outro.
Assim são, por exemplo, certos escritos, mesmos falsificados.

Assim o é, como isso foi demonstrado, o Apocalipse de São João que é o Livro Vibratório essencial para a
compreensão da Luz, não uma compreensão intelectual, mas uma compreensão ligada à Vibração mesmo da

pronunciação.

Do mesmo modo, o OD - ER - IM - IS – AL corresponde, totalmente, à colocação em Vibração dos cinco
pontos do cérebro, em relação direta com as cinco novas Lâmpadas, chamadas de novos corpos espirituais.

***

Questão: poderia nos falar sobre os três dias sombrios?

Bem amado, antes de falar dos três dias sombrios, tenho a lhes repetir e a lhes reafirmar uma coisa capital,
essencial: qualquer que seja o barulho desse mundo, qualquer que seja sua idade e sua condição, qualquer

que seja o lugar onde esteja, Maria e nós, Arcanjos, vimos ajudá-los.

Em nenhum momento, Maria ou outras Entidades da Luz Autêntica pronunciaram ameaça hipotéticas,
chamadas, por algumas aparições, de punições, isto não pode ser.

Nós vimos, se tal for o seu desejo, lhes estender a mão, a todos, sem exceção.
A Graça é essa.

A Verdade é essa.
Então, sim, existe certo número de fenômenos magnéticos, eletromagnéticos e geofísicos essenciais,

devendo ocorrer em tempos precisos.
Mas não se preocupem com isso.



Assim como o disse o Arcanjo Miguel, o importante é o que vocês vivem no interior.
Não lhes serve de nada precipitar para fazer provisão de uma coisa ou outra.

A partir do momento em que vocês vivem, em Verdade, em seu interior, centrados no seu Coração,
conectados à Fonte, o que lhes pode acontecer?

Estritamente nada.

Assim como o disse o Arcanjo Miguel, desde ontem: «chame-me e eu estarei com vocês».
Maria, também, está aí.

Não é por acaso se cada vez mais seres Humanos ouvem Maria.
Não é por acaso se inúmeras crianças que nascem desde pouco tempo conversam e falam com Maria e elas

não falam a mesma língua que fala Maria quando de suas aparições contadas pela igreja católica.

Coloque-se você a questão: onde está Maria?
É um ser de Amor ou um ser de punição?

Cabe a você dizer.

***

Questão: a visão que podemos ter do que vivemos, atualmente, no nível planetário, pode ser uma
projeção holográfica do nosso mental e, assim que tivermos contatado nosso corpo de Estado de

Ser, a visão do Coração nos permitirá ver diferentemente e outra coisa?

Bem amada, isso é evidente.
O que você vê com seus olhos não é mais senão o reflexo da Luz.

Os seus olhos são pretos, é a câmara negra do olho que lhe permite ver.
O que você vê é um comprimento de onda, não é o comprimento de onda da Luz e, entretanto, é uma visão

colorida.
O que vêem seus olhos, sobre a Terra como no Céu, não pode ser a Verdade do Coração.

A visão do Coração, e a vista do Coração, a partir do momento em que você penetra o Estado de Ser e a
Eternidade, nada mais tem a ver com o que lhes dão a ver os seus olhos.

O que dá a ver o Coração é totalmente outra coisa.
O que dão a ver, os seus olhos, é visão dual, Sombra/Luz.

O que dá a ver o Coração, com o olho do Coração, nada mais tem a ver, é uma visão unitária onde nada está
separado.

A dualidade inexorável do seu mundo é a própria falsificação da origem do seu mundo.

A Fonte jamais é dual, o que é dual, é o que foi criado por aqueles que quiseram se separar definitivamente da
Fonte mas, entretanto, ainda uma vez, jamais julgue sequer esses seres porque, talvez, definitivamente e na

Verdade, eles têm uma Luz bem maior do que a sua e, isso, você não vê e não pode saber com os seus olhos
da cabeça e com a Inteligência da cabeça.

Unicamente a visão do Coração e a Inteligência do Coração irão mostrar-lhes a Verdade e elas irão libertá-los.
No momento, vocês estão a caminho.

Alguns estão sobre etapas talvez um pouco mais avançadas mas, entretanto, não têm ainda a visão total.
Isso vem a passos largos.

A telepatia será uma regra.
Dentro de muito pouco tempo nada poderá enganá-los porque vocês verão claramente com o Coração.

Assim, a era que vocês vivem, era de Revelações ou Apocalipse, corresponde à da desconstrução anunciada
pelo Arcanjo Miguel.

Esta desconstrução refere-se a todas as Ilusões, obviamente, que foram construídas, que lhes foram
penduradas, pelo medo e pela falta, nesta dimensão.

É isto que está caindo.
Isto lhes permitirá construir-se e elevar-se além desta dualidade.

Então, não temam o que vem liberá-los, mas acolham com Amor e com humildade.

***

Questão: quando vamos ser Pai, qual é o melhor comportamento com seu filho a vir?

Bem amado, a primeira coisa é o acolhimento e o Amor.
As crianças que nascem hoje têm uma chance inconcebível porque nascem, e nascerão, portadores de uma

Revelação da sua semente muito mais importante do que a sua.
Então, assim como já o disse e que outros interventores o disseram, por múltiplos canais, não se preocupe

com os seus filhos porque eles serão os seus Guias, no momento vindo, qualquer que seja sua idade.

Agora, como pais tendo um papel chamado de educativo nesta dimensão, o Acolhimento e o Amor consistem
em compreender, antes de tudo, assim como alguns o disseram, que os seus filhos não são filhos de vocês.



Eles são, antes de tudo, almas independentes que têm uma história.
Eles são, antes de tudo, Espíritos que vocês devem respeitar e ouvir porque, eles também, têm uma história a

lhes dar, eles também estão aí para ensiná-los.

O ensinamento e a relação não andam num único sentido.
É preciso respeitar e desenvolver, com as crianças que se encarnam hoje, o sentido da sua integridade, o

sentido da sua divindade, e deixá-las exprimir totalmente isso, sem reprimi-las.

Recordem-se de que o condicionamento social da sua sociedade ocidental, e também de outros lugares, está
aí apenas para formatá-los, para lhes fazer entrar em um molde onde você jamais colocará questionamentos.

A hora não é mais para questionamentos, mas para a Revelação: acolher o Estado de Ser é acolher a visão do
Coração.

Acolher a visão do Coração é permitir revelar o que deve ser, na Vibração do Coração.
Nenhuma Ilusão pode assumir, é isso o que vocês descobrirão progressivamente.

Uma criança que vem em um lar, nesse momento, é um ser que vem mostrar, literalmente, a Luz e a sua Luz e
lhes compete acolhê-la, cultivá-la e jamais apagá-la, mesmo que fosse possível, agora.

***

Questão: ver um sol no Coração pode ser assimilado ao contato com o corpo de Estado de Ser?

A palavra contato, bem amado, com o corpo de Estado de Ser, é a palavra certa.
O Coração é a porta do seu Estado de Ser.

O Arcanjo Miguel lhes deu certo número de Vibrações e de sintomas precisos.
Aquele que dirige os 24 Anciões lhes falou de certo número de bloqueios que foram dissolvidos, há muito

pouco tempo.

O acesso ao Estado de Ser os faz abrir o olho do Coração.
Quando vocês penetram no Estado de Ser, são investidos do Fogo do Amor, do Fogo dos Querubim.

Esse fogo que arde e que, no entanto, não queima, lhes manifesta as premissas no Coração.
Esta é a porta de entrada ao Estado de Ser.

Uma massa inumerável de Consciências humanas se desperta.
O despertar é marcado, antes de tudo, pela Presença do som, no ouvido, traduzindo o contato com a alma.

A finalidade é, efetivamente, a ativação da Vibração do Coração, a Vibração da Lemniscata sagrada e a
Vibração da Coroa do Coração que deve casar-se com a Coroa da cabeça.

Esses são os Casamentos que se vivem passando pela garganta, o lugar do nascimento, do novo nascimento
espiritual.

Vocês não devem mais ter pânico, não devem mais temer, devem cultivar o que vocês vibram, já, em sua
interioridade e, pouco a pouco, a passagem no Estado de Ser se fará.

Eu afirmo que o Estado de Ser nada tem a ver com o que vocês chamariam de viagem astral.
O corpo de Estado de Ser é uma outra realidade multidimensional em que a sua consciência deve penetrar e

infundir-se, totalmente, no momento vindo.

Hoje, vocês descobrem, cada um à sua maneira e ao seu modo, como abordar esse corpo de Estado de Ser.
Para alguns, isso pode ocorrer à noite, para alguns, isso pode ser uma viagem como jamais fizeram.

Todas as manifestações participam da abordagem e da Realização do que vocês são, em Verdade, ou seja,
esse corpo eterno e não esse corpo que habitam, que lhes pertence, no entanto, fazer corresponder com o

corpo de Estado de Ser, a fim de permiti-lo elevar-se.

***

Questão: se reagrupamos 24 representantes de Mestres de Cristal, de Diamante, de Luz e de
Triângulo, é preferível reagrupá-los pela mesma natureza ou misturá-los?

Bem amado, além desta dimensão, a Consciência coletiva não é separada, os corpos chamados de Luz não
são separados daqueles que evoluem num corpo de Cristal.

Não estão mais separados daqueles que evoluem num corpo de Diamante e, além, há comunicação real e
comunhão, realmente, entre os diferentes planos.

Então, hoje, eu concebo que possa ser mais fácil iniciar um processo de Consciência coletiva através da
reunificação de 24 consciências individuais, vibrando sobre a mesma nota ou a mesma frequência, mas,

entretanto, nesta densidade (porque vocês estão aí ainda) será melhor deixar operar e jogar o princípio de
atração e de ressonância.

A atração e ressonância os levará a ligarem-se, no nível de consciências coletivas que fazem esse trabalho
juntas, em relação mais às linhagens espirituais (que me parecem mais importantes) do que de altura vibratória.



Entretanto, concebo que vocês não possam estar, totalmente, de posse da Revelação das suas quatro
linhagens ou das suas quatro filiações.

Entretanto, aceitem o princípio de ressonância e de atração.
É ele que, hoje, funciona e funcionará cada vez melhor porque o fenômeno de atração e de ressonância é um

fenômeno que está além da sincronia que poderia corresponder ao que alguns chamam de Fluidez da Unidade,
mas está ainda bem além.

É um princípio novo que os liga, que está ligado às suas filiações.

Não há questão, aí, de almas gêmeas, de chamas gêmeas ou de almas irmãs, mas, bem mais, de Revelação
das suas filiações espirituais e das suas afinidades vibratórias, além da carne, que lhes permite, hoje, ligarem-

se, reconectarem-se e reconhecerem-se.

***

Questão: os ensinamentos de Mestres encarnados, no passado, podem ajudar a elevar a taxa
vibratória?

Bem amada, houve, no seu século passado, um número incalculável de Ensinamentos.
Foram muito numerosos a lançar as bases e a propor ferramentas que permitiriam viver o que vocês têm a viver

hoje.
Mas, hoje, você deve compreender que mais nenhuma técnica além do seu Espírito é necessária.

Você é Espírito de Verdade, você não tem mais necessidade dessas ferramentas, vocês têm que se elevar
em Vibração, afastando-se o máximo possível de Mestres encarnados e mesmo de outros Mestres, o único

Mestre é você mesma.

Você é o seu próprio Mestre, então, adote uma técnica simples: aquela que a fará mais vibrar o seu Coração.
É esta a de cantar, mesmo numa igreja?

É ela a de repousar numa rede, na natureza?
O trabalho será o mesmo.

A partir do momento em que entrar na simplicidade, o acesso ao Estado de Ser é favorecido.

A simplicidade, a humildade, é o caminho do Coração.
Este não pode se onerar de qualquer conhecimento intelectual mas, bem mais, de um estado, assim como o

defini, inúmeras vezes, de abandono à Inteligência da Luz.
A Luz sabe o que deve fazer, em vocês, porque vocês são a Luz, então vocês não têm mais que se colocar

questionamentos para saber se isso está certo ou falso, se isso é bem ou mal, porque vocês estão além
dessas questões.

A sua Verdade essencial está bem além das suas posições Sombra e Luz, e a Luz não pode enganá-los
porque a Luz é Verdade e Vibração.

Então, se vocês a deixarem agir, em vocês, eventualmente, chamando uma Presença, então, contentem-se de
viver esta Luz, este Despertar do Coração, o que chamo de Fogo do Amor.

Inúmeros entre vocês são chamados a vivê-lo, nas próximas semanas e meses.
Naquele momento, vocês compreenderão o que é a Unidade e a viverão.

Então, sim, se lhes parece terem necessidade de muletas através dos ensinamentos, faça-o, mas
compreendam rápido que vocês não têm necessidade de muletas porque vocês são a Luz e vocês são a Luz

do mundo.
Nada mais, nada menos.
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Pergunta: por que transmitir a Luz, de maneira voluntária, é uma forma de tomada de poder?

Bem amada, as palavras de Omraam Mikaël Aïvanhov (ndr: que abordou hoje este assunto) podem
efetivamente surpreender e, no entanto, muitos ensinamentos insistiram, e ainda insistem, para que o ser

humano abençoe e envie a Luz ao seu próximo. 

No entanto, hoje, é solicitado um esforço extra para verificar, em um tempo muito curto, a utilidade e a
veracidade disso.

Eu me explico: à medida que a Luz os penetra, ela os transforma e ela os torna transparentes, ela faz de vocês
Seres a caminho da sua Unidade, da Clareza, e em meio a esta caminhada vocês descobrem que são Seres,

vocês também, de Radiância e de Vibração. 

A melhor Radiância e Vibração que podem emanar de vocês é aquela que ocorre no momento em que o seu
mental não pode estar ativo, é o momento em que a sua Consciência se aloja em meio à Unidade, no seu

Templo interior que vocês chamam de Coração e, naquele momento, vocês só têm que Ser.

Vocês não têm mais necessidade de vontade própria, vocês se tornam irradiantes, vocês se tornam a
Radiância e vocês se tornam a Luz, e a Luz é suficiente por si só, ela não tem necessidade de vontade própria

para se dirigir a alguém.

Lembrem-se de que a Luz é Inteligência e que esta Inteligência se dirige para onde deve ser dirigida, sem
realmente intervenção da sua vontade própria. 

Hoje, vocês devem descobrir o princípio da irradiação e da Radiância da Luz, da Orientação da Luz, não aquela
que vocês projetam, mas aquela que vocês emanam, com toda simplicidade e com toda humildade. 

Isto é muito diferente. 

Além disso, vocês vão compreender, dentro de muito pouco tempo, através da fulgurância da Revelação da
Luz, em vocês, em meio à sua Consciência, que, a partir do momento em que vocês fizerem intervir o seu

poder, até mesmo de Luz, vocês recaem na dualidade, ou seja, no combate entre o bem e o mal. 

Mas, assim como nós dissemos, assim como nós demonstramos, a Luz é evidência. 
A Luz vai transparecer a partir do momento em que vocês abandonarem todo poder exterior e se centrarem de

novo no seu poder interior, que é Abandono à Luz e a Mestria desta Luz. 
A partir daquele momento, vocês se tornam capazes de acolher, no seu Ser, a Luz. 
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Vocês se tornam, vocês mesmos, Fonte, em meio a este mundo de Luz. 
Naquele momento, vocês não têm mais necessidade de dirigir, pelo pensamento, pela vontade ou pela

intenção (boa ao invés de má), qualquer coisa que seja da sua natureza.

É solicitado, hoje, para penetrarem na sua natureza de Luz e não na vontade de Luz. 
A ‘vontade de bem’ é uma coisa que foi utilizada e falsificada. 

Manter a Ilusão significa manter a vontade de bem para se opor ao mal. 
A Luz jamais se opõe. 

A Luz jamais precisa convencer, pois ela é evidência, e ela é Irradiância, e ela é Imanência, e ela não tem
necessidade de mais nada.

Hoje, é solicitado para se elevarem nesses domínios da Unidade, para mudarem os seus mecanismos de
percepção e de funcionamento, mas isso não pode ocorrer se for criado por uma ação do seu mental.

Isso apenas pode ser realizado pela atualização da Unidade, pela atualização da humildade em meio ao seu
Templo interior e de nenhuma outra maneira. 

***

Pergunta: como acompanhar da melhor forma os animais, os vegetais, especialmente as árvores?

Bem amado, neste nível, é preciso também mudar o olhar. 
De fato, não é você que acompanha as árvores, mas são elas que o guiam para a 5ª Dimensão. 

As árvores estão conectadas, de toda a Eternidade, com esses domínios sutis. 
As árvores são os Ancoradores e as pontes multidimensionais, em meio à sua Dimensão, assim como, em

outros elementos (e, em particular, na água), encontram-se Povos vindos de Dimensões bem mais elevadas do
que a sua. 

No que se refere ao que você chama de animais domésticos, ou não, eles também são sensíveis à Vibração
da Luz. 

Alguns deles estão descobrindo o princípio da individualização, o princípio da telepatia. 
Dessa maneira, os animais estão aí, não mais para guiá-lo, mas para percorrer um caminho que, por vezes, é

paralelo. 
Então, há muito mais esperança no animal, ainda, do que no homem. 

Entretanto, lembrem-se de que as árvores são o que lhes permite conectar, alinhar-se, no Céu e na Terra, às
fontes Intraterrestres e à Fonte Extraterrestre. 

Então, o acompanhamento não está sempre no sentido em que vocês acreditam.
Do mesmo modo, nós os acompanhamos, mas vocês também nos acompanham, a fim de que penetremos em

meio a esta densidade, pela Graça e pela potência do Amor, mas sem qualquer poder, unicamente pela
Irradiância, pela Imanência.

Então, é um caminho de acompanhamento mútuo, não há técnicas específicas, há simplesmente que Ser. 
Aí também, ainda uma vez, o melhor acompanhamento, hoje, não está mais ligado à inteligência do

conhecimento de um sistema de cura ou de outra coisa, mas está ligado, antes de tudo, à Inteligência do Ser. 
Se vocês fossem capazes de viver um tempo suficiente no Ser, e nas experiências de fulgurância de Luz que
irão viver, vocês poderiam curar instantaneamente e dizer, assim como disse Jesus Cristo: “quem me tocou?”

e a mulher lhe disse que os seus sangramentos pararam instantaneamente. 
Este é princípio da Verdade, por que a Luz é transcendente, por que a Luz é capaz de operar, pela sua

Inteligência própria e intrínseca, em todos os desequilíbrios existentes nos seus corpos e nos seus invólucros
sutis ligados a esta dualidade, por que a Luz não pertence a esta Dimensão. 

O que vocês veem, o que vocês percebem, é uma ilusão da Luz, não é a verdadeira Luz, mas isso faz parte da
Revelação que vocês irão viver gradativamente nas próximas semanas. 

***

Pergunta: as angústias que muitos sentiram durante essas últimas semanas fazem parte das
transformações atuais ou isso decorre de outro processo?

Bem amada, há processos coletivos que ultrapassam amplamente, em meio a sua humanidade, os processos
individuais. 

Vocês estão se banhando, eu nada ensino a vocês, em banhos vibratórios de partículas diversas e variadas,
de comprimentos de onda diferentes. 

É muito fácil, em meio a esta humanidade, criar, literalmente, cadeias de onda pelo pensamento e elas são
mais potentes do que aquelas que poderiam existir por dispositivos tecnológicos. 

As cadeias de ondas mais utilizadas, em meio a sua humanidade, sempre foram a instalação do medo: medo
da doença, medo do sofrimento, ou medo da morte. 



Toda a sua sociedade foi construída sobre o culto do medo, o culto da morte, e o medo da morte.
No mês de setembro, pela falta de êxito em provocar medo através da crise econômica que lhes insuflaram,

decidiram também divulgar na mídia, em meio a esta humanidade, o medo associado a doenças. 
Os seus sistemas de informação falsificada inundaram-nos, assim, literalmente, de Vibrações pesadas de

medo da morte e de doença. 
Deste modo, obviamente, essa egrégora coletiva criada no nível astral (que nós aliviamos durante o seu verão

(inverno, no hemisfério sul)) pôde se manifestar de novo em meio a sua individualidade pelo que vocês
chamam de ressurgimento, mas não por vocês, isso era apenas o princípio de ressonância e de atração, em

reação e em atração às energias de medo que foram insufladas pela potência da mídia.
Entretanto, hoje, e pelo trabalho da Radiância e das múltiplas irradiações de Luz que foram realizadas, os

bloqueios foram eliminados e a humanidade pôde ir além das limitações que quiseram ser insufladas pelos
maus rapazes e pelas forças associadas às egrégoras.

Agora, vocês não têm mais que se preocupar. 
Esses períodos de peso ficaram para trás, abrem-se a vocês, agora, para alguns de vocês, períodos de

grande expansão, de grande alegria. 
Vocês vão descobrir que não são os seus sofrimentos. 

Vocês vão descobrir que não são este corpo. 
Vocês vão descobrir que também não são as suas crenças. 

Vocês vão descobrir a Verdade nua da Luz, a evidência das Multidimensões e dos Multiversos. 
Isso irá se revelar a vocês de várias maneiras, e vai contribuir para dissolver as egrégoras que permitiram a

manutenção da Ilusão desta dualidade. 

***

Pergunta: é preciso nada fazer ou intervir, especialmente quando acompanhamos a mãe no final da
vida, com consciência, e que os elementos do ambiente não vão nesse direção?

Bem amada, nesse caso e em muitos outros, evidentemente, quando vocês descobrem os domínios do Amor,
os domínios onde a palavra de nada mais serve, onde os domínios da Vibração se estabelecem entre dois

seres ou entre vocês e uma situação, vocês descobrem a plenitude do Amor. 

Então, evidentemente, quando vocês descobrem coisas que não estão de acordo com este Amor, e com esta
percepção que vocês têm, vocês ficam chocados e, naquele momento, surge a questão: “devo dizer ou não?”,

“devo agir ou não?”, “devo demonstrar ou não?”. 

De fato, a solução é simples, a solução é vocês se colocarem no mesmo estado vibratório que permitiu a
instauração desta relação de Amor, entre vocês e um outro ser, ou entre vocês e uma situação, ou entre vocês

e vocês mesmos, e, assim que a Vibração do Coração se estabelecer neste Estado de Consciência
específico, naquele momento, as palavras que vão chegar, serão as palavras do Amor e serão as palavras

corretas e não irão provocar reação ligada à dualidade, ou à oposição, ou à confrontação. 
Isto, também, é uma experiência a ser construída e manifestada.

Gradualmente e à medida que vocês descobrirem as fulgurâncias da evidência da Luz, vocês serão capazes
de se expressar com as palavras corretas. 

As palavras corretas não serão formadas em meio a sua cabeça, mas serão o que eu denominaria as palavras
do seu Coração e elas irão transparecer a própria Luz, elas irão dançar, tal como chamas de Luz e irão permitir,

então, resolver o que lhe parecia, ainda há algum tempo, no nível da sua cabeça, insolúvel. 

***

Pergunta: como fazer a diferença entre a voz do mental e a voz de um Anjo Guardião?

Muitos seres, bem amado, perguntam sobre isso. 
Antes do período conturbado de que lhes falou o Mestre Omraam Mikaël Aïvanhov, muitos seres humanos

começaram a perceber, a ouvir vozes. 
Agora, há uma diferença essencial. 

Qual é a diferença entre a voz do mental e a voz do Anjo? 
A voz do mental é a voz da dualidade, ela irá lhe propor sistematicamente duas coisas e sempre irá fazê-lo

hesitar entre uma ou outra coisa.
A voz do Anjo é uma voz unitária, ela vai ao sentido da evidência, ela vai ao sentido da ajuda, ela literalmente

abre o seu Coração, ela os faz tomar Consciência. 
O mental, jamais. 

O mental é a ferramenta da dúvida e que vai insuflar, em você, o que alguns de vocês vão mascarar pelas
palavras como discernimento e intuição. 

O mental se justifica querendo fazê-lo discernir. 



O mental vai se justificar, ele mesmo, fazendo-o crer que é a intuição. 
A intuição é uma evidência, ela é fulgurância, ela também, e ela se torna evidência frente a uma situação. 

O aspecto vibratório também é essencial. 
A voz do mental torna pesada a sua Vibração. 
A voz do Anjo o eleva e eleva a sua Vibração. 

Isto é aprendizado. 
Aí também, se vocês tiverem medo de se deixarem levar para a dualidade, então, naquele momento, convém
realizar um protocolo simples de elevação da Vibração do Coração, através do enunciado de algumas sílabas
sagradas que vocês conhecem, ou ainda, através de orações que lhes são próprias, ou de técnicas vibratórias

que lhes são próprias.
De fato, vocês deverão fazer o aprendizado e aprender que as palavras que vocês pronunciam devem ser

emitidas, não de uma reflexão na sua cabeça, não de palavras certas por uma arte hábil da comunicação, mas,
bem mais, de palavras vindas do seu Coração, pois o Coração efetivamente pode falar, ele também.

As palavras que saem, naquele momento, não são mais impregnadas da sua dualidade ligada ao mental. 
É um aprendizado a construir, mas isso será realizado, de maneira muito simples, com os períodos de

evidência da Luz e da sua fulgurância.

***

Pergunta: o fato de ter um corpo de Cristal, de Diamante ou um corpo de Triângulo nos libera de
levar o nosso patrimônio genético durante a Translação Dimensional?

Bem amado, cada caso é diferente. 
A Consciência deve passar totalmente neste corpo de pura Luz denominado, efetivamente, corpo de Luz,

corpo de Cristal, corpo de Diamante ou outro corpo, ainda. 
Agora, a sua Consciência poderá se expandir e se elevar. 

Para muitos de vocês, esta Consciência será capaz de elevar fisicamente este corpo.
Ele irá mudar de densidade, quando chegar a hora, ele irá se tornar mais leve, mas será sempre uma

corporeidade.
Aliás, o que chamamos de corpo de Luz é uma forma de corporeidade, o que chamamos de corpo de Cristal é

também uma forma de corporeidade, certamente, com Vibrações profundamente diferentes do que vocês
conhecem, em meio a este corpo projetado nesta matriz que vocês habitam. 

Convém compreender que gradualmente e à medida que vocês penetrarem alguns desses diferentes veículos,
vocês terão a impressão, no início, de estarem separados, que haverá, em vocês, duas Consciências distintas:
uma Consciência do Estado de Ser, uma Consciência da personalidade, mas, ao final de algum tempo, essas

duas Consciências serão capazes de se sobrepor, de se ajustar e de se confundir. 
Uma irá se fundir na outra. 

A personalidade irá se fundir no Estado de Ser. 
Naquele momento, o material genético poderá seguir esse caminho, mas, por enquanto, não se questione

sobre isso, contente-se em viver o Estado de Ser, contente-se em viver as experiências que lhe são propostas
pela fulgurância da Luz, pela benevolência da FONTE e pela benevolência das nossas Radiações do Conclave

Arcangélico.

***

Pergunta: comunicar-se com os Anjos e os Arcanjos não é evidente, na vida cotidiana. 

Bem amado, o objetivo de um Arcanjo não é ajudá-lo a viver o seu cotidiano, o objetivo de um Arcanjo é o de
ajudá-lo a se elevar além da sua condição e de reencontrar a sua condição de Eternidade. 

Então, obviamente (seja o que for que puder ser moderado, em alguns casos e em alguns tipos de relações,
entre um Anjo Guardião e um ser Humano), convém compreender que a maior parte dos impulsos que serão

dados, a maior parte das comunicações que serão elaboradas, irá servir, antes de tudo, para o
encaminhamento da alma e para a sua elevação. 

Então, obviamente, o Anjo Guardião ou o Arcanjo pode também lhe falar de coisas muito triviais, em meio a sua
Dimensão, mas, no entanto, ele sempre retém o que ele vê no Espírito e o que ele vê, não é o seu corpo de

densidade. 
Isso é transparente para nós, o que nós vemos está além da sua Ilusão, e nós podemos lhes falar do que está

além da sua Ilusão muito mais facilmente do que faz o contexto da sua vida, em meio a esta Dimensão. 
Então, sim, efetivamente, nós podemos lhes dar, em algumas ocasiões, elementos muito concretos, muito

usuais, assim como você dizia, bem amado, mas isso não é frequente, efetivamente.
Entretanto, vocês vão compreender, cada vez mais, que aí onde estava polarizada a sua Consciência (ou seja,
no que os levou a viver e realizar, dizendo-se estar enraizado ou estar presente a vocês mesmos, em meio a
esta Dimensão, em meio ao que vocês faziam, no seu trabalho, nas suas relações, no modo de viver a sua



vida, de maneira geral), não é mais a mesma coisa que, hoje, é solicitado para vocês.
Vocês estão na etapa de uma revolução importante da sua Consciência. 

Assim, as coisas estão se transformando. 
Vocês não podem se fixar e vocês não podem mais participar, de maneira ainda intensa, desse modo de

funcionamento que vem, e eu repito, antes de tudo, do medo.
Vocês irão descobrir, em meio à Luz, o domínio da coragem. 

A coragem não é o combate, a coragem não é a oposição. 
A coragem é a afirmação da Radiação e da Radiância que vocês são. 

É a única coragem que lhes é solicitada.
Então, gradualmente e à medida que vocês entrarem sob a influência real, direta, da Luz Vibral, vocês irão se
aperceber de que as coisas existentes, em meio à sua vida densa, em meio à sua vida cotidiana, assim como

vocês denominam, transformam-se muito mais facilmente. 
A transformação ocorre por uma mudança de polaridade da atenção. 

A atenção não está mais centrada nos fatos cotidianos, mas a atenção é colocada na Luz e esta atenção,
colocada na Luz, irá transformar o seu cotidiano, de maneira evidente e de maneira simples. 

Trata-se de uma modificação de percepção, mas também de uma modificação de ação da Luz e da sua
vontade própria, em meio a esta Dimensão.

Há, portanto, aí também, aprendizado e experiência. 
Entretanto, gradualmente e à medida que vocês deixarem a Luz entrar na vida de vocês, ela irá entrar também

em meio à sua densidade e em meio ao que vocês chamam de cotidiano. 
Mas, aí também, isso não acontece em um minuto. 

Há aprendizado, há etapas, há integração e há experiência.
Mas isso vai bem depressa, mesmo em relação à sua escala de tempo, na sua vida.

***

Pergunta: devemos continuar a nos proteger das diversas formas de poluição?

Bem amada, tudo é em função da sua Consciência e da sua Vibração. 
Eu vou me explicar: você foi obrigada, de uma maneira ou de outra, a funcionar sob as leis e o princípio da

dualidade. 
Frente ao mal, foi necessário encontrar técnicas para fazer o bem e, se eu lhes dissesse, hoje, que fazer o

bem, faz tanto mal como fazer o mal, pois isso mantém a dualidade.
Entretanto, vocês foram obrigados a manter esta dualidade enquanto a FONTE não voltasse para vocês,

enquanto o ciclo não terminasse, o que é o caso hoje. 
Então, se a sua Consciência e a sua Luz lhes disserem isso, se o seu impulso interior da Luz lhes disser que

isso de nada mais serve, então, não façam mais.
A Vibração, efetivamente, da Unidade, é suficiente por si só. 

Se vocês forem capazes de alcançar estas esferas, vocês não têm mais necessidade de construir, em torno
de vocês, um castelo ou um baluarte que os isole, porque, efetivamente, vocês se protegem do mal, mas

vocês se fecham, em meio a esta Dimensão, praticando tais exercícios que, no entanto, foram necessários. 
Não é questão de dizer que eles sejam prejudiciais, eles foram eficazes e ainda o são, mas o mais importante

é o seu ponto de vista e a sua escala vibratória. 
Se vocês mesmos acolherem a Luz, em vocês, por rituais ou de uma maneira espontânea, se vocês mesmos

sentirem vibrar, em vocês, a Coroa da cabeça e a Coroa do Coração, se essas duas Coroas sofrerem alquimia
e se casarem, naquele momento, vocês não têm mais necessidade dos seus rituais, pois vocês estão além

dos rituais, vocês são a Luz encarnada. 

***

Pergunta: e sobre os rituais de proteção para ajudar as pessoas que estão na 3ª Dimensão?

Bem amada, a resposta é a mesma: isso depende do seu ponto de vista e da sua própria Vibração. 
Evidentemente, o sofrimento ainda existe em meio a esta Dimensão. 

Evidentemente, os Seres são confrontados com este sofrimento e estão na necessidade de agir,
demonstrando, até mesmo, dualidade. 

Evidentemente, é preciso agir, nesse nível, quando vocês são confrontados. 
Mas é necessário também compreender e aceitar que, se o seu nível vibratório se elevar, à medida que vocês
retornarem à evidência da realidade da Luz, à medida que vocês retornarem à Vibração da Luz, vocês vão se
afastar do que, até agora, constituíam os marcadores e as referências da sua vida, de maneira brutal ou de

maneira mais gradativa, mas, entretanto, a um dado momento e a um certo limiar de Consciência, vocês não
poderão mais alimentar isso.



Descobrir a Luz corresponde, assim como disse Buda, a matar todos os modelos.
Vocês devem matar todas as crenças em vocês a fim de serem vocês mesmos, a fim de serem revelados à

sua própria Presença e, estando na Presença de vocês mesmos, vocês não têm mais necessidade de rituais,
quer isso seja para vocês ou para os outros, pois o Milagre, naquele momento, será rotineiro, não estará mais

ligado a um ritual ou a um conhecimento qualquer, mas simplesmente a um estado de Ser.
É o que, hoje, vocês estão prestes a construir, então, vocês vão se deixar levar por esquemas antigos,

certamente úteis, ou vocês vão para o novo, para a inovação, para a Verdade da Unidade? 
É a sua escolha e é o seu destino.
Nós jamais iremos forçar alguém. 

A Luz não se impõe. 
A Luz se propõe e, vocês, vocês devem fazer o mesmo: não mais impor a Luz para fazer o bem, mas tornar-se

a Luz, a fim de que a Luz trabalhe e não mais vocês. 
É de uma revolução, efetivamente, que se trata, hoje. 

***

Pergunta: vários intervenientes falaram de diferenças a serem sentidas entre os meses de agosto,
setembro e outubro. Há então uma forma de calendário pré-estabelecido das evoluções em

andamento?

Bem amado, as evoluções em andamento, individuais, estão sujeitas ao tempo e à elasticidade desse tempo,
em meio a esta Dimensão como em meio às Dimensões não dissociadas. 

Entretanto, é preciso compreender que existe uma série de etapas. 
Essas etapas, para alguns seres, foram vividas há dezenas de anos. 

Elas demoraram muito tempo para se instalarem.
Hoje, os seres descobrem, sem fazer pesquisas importantes (esotéricas ou de conhecimento ou energéticas),

os domínios da Luz. 
Eles são novos, em relação à Luz, eles não têm suposições e conhecimentos pré-adquiridos, eles estão,

então, prontos para aceitar a integralidade da Luz, porque o seu cérebro e o nível de reflexão e o seu Coração
estão virgens de qualquer construção.

Então, sim, assim como disse CRISTO: “os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros”, ou
seja, aqueles que se abrirem hoje irão, de uma vez, muito mais depressa e muito mais amplamente para a Luz. 

Então, há uma espécie de calendário, sim.
O calendário não é o calendário do ser humano, mesmo se sobrepondo ao seu tempo. 

O calendário é, antes de tudo, aquele do cosmos. 
É aquele das Radiações dos sistemas planetários. 

É também, e sobretudo, a influência de radiações de diferentes estrelas, desta Galáxia, vindo penetrar no seu
Sistema Solar e desencadear efeitos. 

Esse calendário é um calendário baseado em um tempo. 
Não se trata de um tempo temporal humano, mas de um tempo cósmico. 

Entretanto, a um dado momento, há correspondência e sobreposição entre o calendário humano coletivo e o
calendário cósmico. 

Vocês chegaram a este extremo. 
Agora, entretanto, nesta trama temporal, nesta modificação da Luz, o ser humano evolui no seu ritmo e cada

ritmo é diferente.
Então, alguns viveram as Núpcias Celestes, outros não viveram, isso não significa que vocês estão

condenados e que não irão vivê-las, obviamente eles irão vivê-las de forma acelerada, em outro momento. 
Simplesmente, aqueles que aceitaram e viveram essas Núpcias Celestes, durante esta primeira onda ou nesta

primeira fase, têm a responsabilidade de serem os Semeadores da Luz.

***

Pergunta: há uma lição específica para essas ondas de medo difundidas pela mídia sobre a vida
econômica, as vacinas... Se esses medos não forem bem sucedidos, haverá outras ondas?

Bem amado, o medo é a contração, o medo é a ausência de Luz. 
A Luz é Alegria e não medo. 

É preciso aceitar que a vida de vocês foi construída no medo, obviamente, já que a maior parte dos
ensinamentos espirituais visa suprimir a influência desses medos.

Mas, o que faz surgir o medo? 
O medo está ligado a uma construção, uma construção ligada ao mental e unicamente a ele. 



O medo é uma projeção que os faz sair do instante presente. 
Se vocês estiverem centrados no instante presente, vocês irão constatar que, pela Inteligência da Luz

presente, não pode existir lugar para o medo. 
O medo é, portanto, apenas uma saída do seu eixo, uma saída do alinhamento do seu estado interior, o mais

nobre. 
Esse modelo no qual vocês vivem foi construído no medo da separação, no medo do fim.

Evidentemente, vocês foram limitados e confinados em meio à esta Dimensão. 
Em meio a esta limitação, em meio a este fechamento, há a palavra fim.

No nível da sua dimensão de Semente de estrelas, a palavra fim não existe, pois a vida é expansão
permanente e experiência permanente, conectada com a FONTE. 

Ora, aqui, vocês perderam esta conexão. 
É preciso redescobrir e refazer o aprendizado da sua Eternidade, é necessário aprender a viver na

liberdade, é isso que vocês estão vivendo, neste momento.
Então, obviamente, o medo é o que vai se opor, coletivamente, à sua elevação.

Eu disse ontem, e eu repito, o medo é uma projeção do futuro, mas o futuro é muito mais luminoso do que
vocês pensam. 

Obviamente, alguns Seres quiseram que vocês pensassem em um futuro sombrio, em um futuro feito de prisão
e de privações, em um futuro feito de ausência de conforto, mas, a primeira coisa que vocês vão descobrir no

dia em que a desconstrução estiver em vias de conclusão (a partir do momento em que aqueles que
mantiveram a Ilusão de suas vidas, através do social, através do seu papel social, através da sua profissão,
com o fato de depender de diferentes funções que vocês chamam de crédito ou de vida a crédito), quando

tudo isso se apagar, vocês vão descobrir a palavra liberdade e não pode ser de outro modo. 
Quando a ilusão se dissolver, vocês descobrem a Verdade e a Verdade irá libertá-los.

A Verdade é Luz. 
A escravidão é Sombra. 

Quando tudo isso cessar, hoje, o seu mental tem medo, mas futuramente, quando isso acontecer, eu lhes
garanto que vocês irão viver a liberação mais fantástica que a humanidade jamais viveu, na coletividade e na

sua individualidade, pois, o que os mantêm sob pressão, o que os mantêm na Ilusão, não vai mais existir.
A maior ilusão que foi construída e mantida em meio à sua humanidade, que escravizou literalmente a

humanidade, tem sido chamada de dinheiro e mídia. 
Não há outras bestas além dessas.

***

Pergunta: Omraam Mikaël falou do “planeta grelha” para ilustrar os efeitos do Fogo sobre a Terra.
Onde estamos hoje?

O Fogo do Amor não é o Fogo que destrói.
O Fogo do Amor é o Fogo que eleva.

Olhem, aliás, para a oposição que pode existir entre o que quiseram lhes incutir, pelo medo, algumas religiões
(falando de fogos do inferno que não existem senão em suas imaginações distorcidas). 

O Fogo é Amor e nada mais.
Se você adorar, se você venerar o Fogo, sob qualquer forma (quer seja o Sol, quer seja a chama das velas), é

o mesmo Fogo que aquele que os libera.
Assim, o Mestre Omraam Mikaël Aïvanhov, no mês de maio, falou do “planeta grelha”, falou do casamento do

Sol com a Terra. 
O Sol que vocês veem, é, de fato, constituído totalmente dos seus corpos de Estado de Ser, aí está por que a

maior parte dos místicos adorou o Sol, por que a maior parte das religiões falou dos novos Sóis, de antigos
Sóis e do aparecimento de um outro Sol.

Vocês vão reencontrar o seu Estado de Ser, o seu veículo de Eternidade, aquele é um veículo que vibra em
frequências que esse plano da Ilusão não pode conhecer.

Assim, obviamente, o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento. 
Isso quer dizer que, no momento que vocês penetrarem nesses reencontros totais com a Luz, será necessário

transmutar, totalmente, alguma coisa. 
Não se trata, ainda uma vez, de uma destruição final, mas, bem mais, de uma elevação em um outro plano

vibratório.
Saibam que as Vibrações e as Dimensões se apoiam umas nas outras, ou seja, que uma Dimensão superior

vai se apoiar em uma Dimensão inferior que, para ela, esta Dimensão inferior será apenas mais uma matriz, ela
também, que será apenas um apoio para a expansão de uma nova Dimensão. 

Assim é a sua Dimensão que deve se encontrar purificada e elevada pela potência do Fogo do Amor. 
O Fogo do Amor não é destruição. 

O Fogo do Amor é Revelação e translação.



Então, a expressão empregada pelo Mestre Omraam Mikaël Aïvanhov de “planeta grelha” corresponde à
realidade, mas não creiam encontrar-se como o que vocês chamariam de um pedaço de pão queimado, muito

pelo contrário. 
A Luz está chegando. 

Quando este Sistema Solar estiver alinhado, totalmente, ao centro da Galáxia, vocês vão ver a Luz pelos seus
olhos, mas, naquele momento, vocês vão ver desaparecer algumas estruturas ligadas à Ilusão e, naquele

momento, vocês serão o que chamamos de ascensionados. 
Mas isso pode ocorrer de maneira antecipada para cada ser humano que puder e quiser viver isso, ainda não

agora, mas dentro de muito pouco tempo. 
Alguns seres já ascensionaram com os seus corpos, sem passar pela morte.

Disto, vocês pouco irão ouvir falar, pois isso se refere essencialmente ao continente sul americano que, pela
sua origem vibratória, está um pouco mais próximo do que vocês desta Verdade.
De fato, esse continente teve povos que ascensionaram, à sua época, totalmente.

Os Maias, hoje, estão talvez mais perto desta Verdade do que outros povos que têm, o que eu denominaria, a
cabeça dura e em particular os ocidentais. 

***

Pergunta: o personagem do filme “guerra nas estrelas”, Yoda, poderia corresponder a entidades
que realmente existem?

Bem amado, há muitas Moradas na Casa da FONTE. 
A forma humana é apenas uma das formas possíveis, em meio a esta densidade, unificada ou dissociada. 

Muitos dos seus irmãos galácticos, em Dimensões unificadas, mesmo nas mais densas como a 3ª Dimensão,
possuem um corpo que nada tem a ver com o seu.

A criação é infinita, as formas de criação são infinitas.
Existem modelos, ou padrões, se preferirem, que vocês encontram nesta Dimensão.

Nos seus oceanos, há também seres que encarnam, em sua filiação espiritual, linhagens não humanas, ligadas
a Vibrações profundamente diferentes e a formas ou DNA correspondentes a formas profundamente

diferentes do que aquela que vocês vivem.
Há, portanto, aí também, nesse nível, um aprendizado. 

Para falar de filme, poderíamos também falar do encontro de uma criança com o que vocês chamariam de
alienígena, os dois estando mortos de medo, a um dado momento. 

Obviamente, este encontro é um choque. 
Compreendemos muito bem que a intervenção (que não é uma intervenção, mas que é uma manifestação e
uma irrupção em meio à sua densidade) de formas de vida que nada têm a ver com os seus paradigmas e a

sua estética, possa revelar, na Humanidade, um choque bem mais importante, até mesmo, do que no nível do
medo da doença. 

Então, imaginem bem, a Unidade não pode se permitir isso. 
Ela não quer, sobretudo, gerar um choque, exceto em caso de extrema necessidade.

Assim como lhes disse o Mestre Omraam Mikaël Aïvanhov, este prazo foi então adiado no tempo, o que não
quer dizer que, interiormente, estaremos mais longe.

Estaremos, bem ao contrário, cada vez mais próximos de vocês e da sua Consciência interior, da sua
Consciência do Coração.

Mas, no nível da Consciência que eu chamaria de coletiva, da 3ª Dimensão dissociada, deveremos evitar as
reações, vocês compreendem bem isso. 

Então, como eu dizia, nós iremos proceder por toques sucessivos e as coisas evoluem segundo um ritmo
próprio, que é indispensável, de modo que os acontecimentos aguardados aconteçam na maior suavidade.
O que vocês devem reter é que nós nos aproximamos de vocês, nós esperamos de vocês que vocês nos

peçam ajuda.
Nós não podemos fazer, ainda uma vez, o trabalho no seu lugar, mas nós podemos, pela nossa Radiação e

pela sua Radiação, juntos, ajudar nesse trabalho. 
Este é o nosso único objetivo, mas nós estamos prontos, entretanto, em função de eventualidades diferentes,

para modificar o que deve sê-lo.

***

Pergunta: como conciliar os períodos crescentes de meditação, relacionados com as novas
energias, com uma vida cotidiana, com uma família, com um trabalho?

Bem amado, parece-me que foi solicitado para multiplicar os momentos de conexão e os momentos de
Vibração, o que não é passar várias horas em meditação e fora da vida ativa. 



Foi solicitado, em suas atividades (comuns, banais, rotineiras ou extraordinárias), para pensar sobre a sua
conexão com a Luz a fim de que, mesmo nas atividades comuns ou habituais, pudesse se manifestar a

Vibração. 
Parece-me que não foi pedido para se isolarem em meditação, durante horas, mas para consagrarem alguns

segundos, em termos terrestres, para se ligarem, para conectarem, durante as suas atividades comuns.
É certamente o modo mais eloquente e mais evidente de manifestar a Luz, em meio mesmo ao seu dia a dia. 

Isso não leva mais do que algumas respirações.
À medida que vocês fizerem o aprendizado desta reconexão, de maneira simples, vocês irão se aperceber de

que a Vibração estará presente, mesmo por ações que nada têm a ver com a Luz. 
É isto que é preciso cultivar. 

***

Pergunta: podemos considerar que, para a FONTE, o infinito é a lei?

Bem amado, não há lei além daquela que você conhece. 
Mesmo nos Multiversos e nas Multidimensões, o infinito é a regra, o infinito é o comum, mas não é uma lei.

Uma lei é algo que legaliza, que confina. 
Não há qualquer confinamento nas Multidimensões. 

Há regras de funcionamento que vão ao sentido do que vocês chamam de entropia, ou seja, da expansão
infinita da Luz, da experiência e do Amor. 

Entretanto, como sabem, tudo volta para a FONTE, ou seja, a partir daquele momento, esta entropia torna-se
algo que funciona, então, em outro sentido.

Não importa os nomes especializados que portam esses conceitos, entretanto, a única lei é esta: tudo provém
e tudo volta para a FONTE.

Entre esses dois extremos, há o infinito das possibilidades, o infinito da manifestação da Vida, o infinito das
experiências. 

Em meio às Multidimensões, as Dimensões são criadas permanentemente. 
Hoje, existe um determinado número e, portanto, definido, de Dimensões, mas isso não será o mesmo em um

outro espaço, ou em um outro tempo, onde o tempo não é contado como vocês contam, onde o tempo é
diferente, pois está ligado à localização espacial e não mais a uma marca que vocês chamam de temporal. 

Mas seriam dados físicos extremamente complexos.
É preciso conceberem-se, antes de tudo, como seres ilimitados, o que vocês são, em Verdade. 

Realmente, o que vocês são, no entanto, é preciso aceitar que as experiências do que vocês vivem, em meio a
esta densidade, e que são limitadas, vão descobrir o ilimitado, em meio mesmo à limitação. 

É isso que, hoje, irá permitir, ainda uma vez, proceder por toques em meio à elevação e à translação
dimensional do conjunto desta humanidade. 

***

Pergunta: se a Ascensão é uma questão de elevação vibratória, como era feita a questão de
“transporte” nas embarcações metálicas, depois de Luz?

O que é para esclarecer, bem amado, nesse nível, é que a translação dimensional ocorre por um processo de
decantação: o que é pesado, desce, e o que é leve, sobe.

Entretanto, esse processo de decantação pode acontecer de maneira mais ou menos natural, de maneira mais
ou menos espontânea. 

Existem então diferentes formas de Embarcações. 
É preciso bem compreender que, além das limitações deste corpo, penetrar nos domínios do Espírito deve

acontecer através de um veículo denominado Merkabah. 
Esse veículo também é uma Embarcação. 

Essa Embarcação pode ser construída em meio ao seu Estado de Ser e, naquele momento, evidentemente,
você não precisa de outra Embarcação de Luz ou de outra Embarcação metálica senão da sua própria

Embarcação.
Entretanto, alguns Seres terão necessidade dessas Embarcações. 

É preciso bem compreender que ascensionar pela porta interior e pela porta do Coração, abre-lhes espaços
infinitos e, nos espaços infinitos, nas Multidimensões e nos Multiversos, existem Embarcações de Luz. 

Alguns Arcanjos são Embarcações de Luz. 
Se eu lhes disser que MARIA deve voltar como ela partiu, ou seja, sobre a Nuvem, isso quer dizer em

Embarcações. 
CRISTO voltando como Ele partiu, voltará em uma Embarcação, e não no ar.



Somente os Arcanjos, jamais tendo possuído dimensão humana, dissociada ou modificada, não têm
necessidade dessa Embarcação, por que eles são, eles mesmos, Embarcações.

Isso é difícil de vocês apreenderem porque, até agora, quando vocês pensavam na morte, vocês passavam
por um túnel e vocês se encontravam em um espaço prisioneiro, ele também, em meio à sua Dimensão. 

Hoje, o tratamento não é o mesmo. 
Vocês irão penetrar em espaços novos, em Vibrações novas que necessitam de hábitos diferentes, de

vestimentas diferentes, de uma Vibração diferente e de uma concepção diferente. 
Então, obviamente, nessas Dimensões etéreas, vocês vão encontrar os veículos que podem ser os seus

próprios veículos, mas também veículos diferentes.

Assim como para ir de um ponto a outro, em meio a esta Dimensão, vocês podem fazê-lo a pé ou fazê-lo de
bicicleta ou de automóvel ou de avião, do mesmo modo, nos Multiversos e nas Multidimensões, vocês vão

emprestar diferentes veículos. 
Isso é bastante natural. 

A Ascensão não acontece em domínios que não existem de outra forma senão no Espírito, eles existem, eles
têm uma corporeidade. 

Essas Dimensões apresentando corporeidade, como vocês querem ali estar presente?

***

Pergunta: depois do processo ascensional, o que vai se tornar a vida sobre a Terra?

Ela irá se transformar no que vocês irão se tornar, bem amada. 
Vocês sabem, por exemplo, que vocês chegam ao final desta vida, em meio a esta Dimensão, e que vocês

vão morrer, que vocês vão passar a um outro estado vibratório. 
Entretanto, naquele momento, vocês se preocupam com o que vai se tornar o corpo que vocês abandonam? 
Do mesmo modo, qual é o interesse em projetar, com o mental, o que vai se tornar esta Terra, uma vez que o

conjunto desta Terra será modificado? 
O que você quer que eu diga? 

Que tal região do mundo terá desaparecido e que outra terá ressurgido? 
Que tantos seres Humanos terão ascensionado com este corpo biológico e que outros terão recriado um corpo

de Estado de Ser? 
Que tal região terá passado a uma outra Dimensão e uma outra terá sido precipitada em uma Dimensão mais

pesada? 
Isso seria uma visão mental. 

Vocês não têm que se preocupar, assim como disse Arcanjo MIGUEL, com o que é exterior. 
A solução é interior. 

Vocês não têm outra porta de saída senão o seu Coração e nada mais.
Tudo o que vocês podem conceber com a sua cabeça, tudo o que vocês vivenciaram, em meio a esta

Dimensão, simplesmente não vai mais existir.
Entretanto, isso não é uma morte. 

É justamente vivendo a experiência do Estado de Ser que a totalidade da Consciência humana, se tal for o seu
desejo, poderá passar para esta nova Dimensão, quer seja com corpo, sem corpo, com Embarcação ou sem

Embarcação. 

***

Pergunta: como um pai pode abordar esse assunto com seu filho quando a sua mulher é refratária?

Este problema é muito delicado, bem amado. 
Entretanto, há uma regra fundamental que eu já dei ontem, e que eu voltarei a dar com prazer esta noite: vocês

não têm que se preocupar com as crianças. 
Elas serão os seus guias, pois elas não estão fechadas como vocês. 

Elas estão abertas à Verdade da Luz. 
Muitas crianças, hoje, conversam com o seu Anjo Guardião, conversam com MARIA.

Elas fazem isso naturalmente e espontaneamente, então, a preocupação não são eles, mas vocês.
Entretanto, a sua preocupação o leva a se expressar como pai, ou seja, como criador, assim como você crê, de

um corpo. 
Entretanto, os seus filhos não são seus filhos.

Há apenas a Ilusão desta Dimensão que os faz crer nisso.
Além dos mundos dissociados nos quais vocês vivem, as crianças não pertencem aos pais. 



A filiação, mesmo biológica (se é que podemos falar de biologia), nada mais tem a ver com o que vocês
criaram nesta Dimensão, ou o que lhes foi imposto, é mais justo dizer assim.
Então, os questionamentos, aí também, são apenas apreensões mentais. 

O processo de elevação é profundamente natural. 
Assim é o processo da morte, a única diferença é que aqui não haverá interrupção da Consciência, mas, muito

pelo contrário, uma ampliação e um crescimento do potencial da Consciência, do que vocês são, por tudo o
que existe e que vive sobre esta Terra.

Portanto, eu diria, como disse CRISTO: “felizes os simples de Espírito”, aqueles que não se questionam,
aqueles que se contentam em viver a Luz que se apresenta para eles, sem procurar tomá-la, sem procurar

compreendê-la ou modificá-la. 
A partir do momento em que o seu mental empreender uma experiência espiritual, ela perde a sua

transcendência, ela torna-se de novo coloração, ela volta a ser dual, a partir do momento em que ela for
expressa em palavras ou em pensamento. 

Então, o mais difícil para vocês, enquanto seres adultos, é penetrar nessas experiências, ainda uma vez, sem
se colocar questões, é aceitar vivê-las e não se perguntar sobre o futuro. 

Se vocês permanecerem centrados no instante, na Verdade do instante, tudo se explica e tudo irá se explicar. 
Não pode ali haver saída, porta de saída, em meio à sua cabeça e ao seu mental. 

Eu insisto sobre esta coisa essencial. 
A única coisa a compreender é a Vibração do Coração, porque é por ela que vocês irão viver tudo o que têm

que viver e de modo algum pelo seu cérebro.

***

Pergunta: você poderia desenvolver sobre a influência dos ciclos lunares no ser humano?

Bem amada, os ciclos que exercem influência no ser humano são de diversas naturezas. 
Há ciclos extremamente visíveis, que vocês compreendem, como os ciclos lunares, ou os ciclos solares, que

desencadeiam modificações em massa em meio ao organismo humano, no corpo em meio ao organismo
planetário. 

Isso vocês conhecem, mas, hoje, vocês estão submetidos a outros ciclos que, até agora, eram desconhecidos
de vocês.

As radiações da Luz procedentes dos confins da sua Galáxia, chegando em massa, são partículas que vocês
jamais experimentaram. 

São partículas que os seus cientistas conhecem, que têm uma influência e que modificam o seu
comportamento, que modificam o seu ritmo biológico, que modificam o seu DNA, que modificam as suas

glândulas endócrinas, a fim de permitir prepararem este corpo para viver o que ele deve viver. 
Isso não acontece em dois minutos.

Estes ciclos começaram há mais de 25 anos e correspondem à entrada do conjunto deste Sistema Solar, sob
a influência da radiação central de Sírius, e, mais próximo de vocês, sob a influência da radiação de Alcyone.

Há partículas extremamente novas para vocês que mesmo os seus cientistas não chegaram ainda a
compreender ou a notar que, no entanto, têm um efeito extremo sobre a sua Consciência. 

A sua Consciência, empregando uma palavra simples, está se acelerando, literalmente.
É a sua Consciência que acelera e que vai sair da Ilusão, ela mesma, extraindo-se da desaceleração do tempo
que lhes foi imposto pela curvatura do espaço/tempo, neste Sistema Solar, como em outros Sistemas Solares. 

Hoje, vocês descobrem a Vibração da Consciência e a expansão da Consciência.
Vocês irão descobri-la, e vocês a descobriram, através das Núpcias Celestes, vocês irão descobri-la através
de uma qualidade Vibratória nova que vamos verter sobre a Terra todos os dias 17 de cada mês (nota: ver a

intervenção de MIGUEL de 30 de setembro último). 
Vocês irão descobri-la, também, através da Presença, cada vez mais potente, da Verdade, da FONTE. 

Então, tudo é ciclo, tudo tem uma influência sobre vocês. 
Simplesmente, os ciclos que vocês experimentam, em uma vida (como os ciclos lunares, solares e

planetários), transformam-se em ciclos cósmicos e galácticos. 
Quando a Onda Galáctica chegar até vocês, quando esta Luz branca os iluminar, esta Dimensão, esta Ilusão irá

se dissolver sozinha. 
Vocês não têm que se preocupar, vocês têm que acolher esta Vibração e esta expansão de Consciência, em

vocês, a fim de poder estarem prontos, quando chegar a hora, para viver isso com toda serenidade e com todo
Amor.

***

Pergunta: qual é o papel de um ser desperto em um mundo como este em que vivemos hoje?



O seu papel é essencial, bem amado. 
É aquele de se manter primeiro, na Luz, e de irradiar esta Luz e, sobretudo, de fazer cessar o jogo da

dualidade, dele não participando, o máximo possível. 
Entrar na Unidade é realmente um ato de coragem e um ato de abandono, ao mesmo tempo. 

Isso necessita, para a sua consciência comum, de um salto quântico enorme, ou seja, de passar do que fez a
sua experiência de vida há milênios, a algo inteiramente novo. 

Para isso, é preciso compreender que não há que entrar em reação, pois, se vocês entrarem em reação contra
a dualidade, vocês irão alimentar a dualidade. 

Entrar na Unidade não é se extrair do mundo, mas, pelo contrário, é manifestar-se, na Unidade, na dualidade, ou
seja, deixar transparecer a Luz.

Um ser desperto é um ser que irradia a Luz, que não procura dirigi-la. 
Ele se contenta em Ser, hoje.

Vocês são em grande número sendo despertados na sua própria Dimensão. 
Existe, realmente, um contágio desse estado vibratório. 

Vocês vão descobrir isso, cada vez mais depressa, agora.
É essa alavancagem da Luz que, para nós, é a garantia do desaparecimento da Ilusão e desta dualidade, e

nada mais.
Vocês não têm que querer combater, vocês têm, sim, que ser o que vocês São. 

Quando compreenderem isso, e aceitarem isso, quando vocês fizerem a experiência, naquele momento, vocês
penetram nas Moradas da Alegria eterna, vocês penetram nos Domínios da sincronia, da felicidade.

O princípio de sincronia, o princípio de atração e ressonância, vai colocar, frente à sua vida, e desenrolar sob
seus passos, e na sua consciência comum, a majestade do Amor. 

Este é o aprendizado que vocês fazem hoje e que irão fazer, cada vez mais frequentemente, na condição,
obviamente, de não mais alimentar a dualidade. 

Eu disse ontem, eu repito esta noite: tudo, absolutamente tudo, sobre este mundo, foi feito para levá-los a
viver nesta dualidade, a fim de manter o véu da Ilusão e de manter o que eu denomino esta matriz. 

A matriz se nutre do medo. 
A matriz se nutre do bem e do mal e da alternância desse bem e desse mal. 

Todas as almas foram presas nesse bem e nesse mal.
A Unidade não é a negação do bem e do mal. 

A Unidade é elevar o nível vibratório acima desse nível da ação/reação.
É um trabalho interior de abertura do Coração.

Hoje, esse trabalho tornou-se possível, sob a influência da Irradiação Central, primeiramente de Sírius, mas,
depois, de Alcyone. 

Isso se tornou possível pela Radiação extremamente rápida gerada pelo Conclave Arcangélico. 
Cabe a vocês aceitá-la ou recusá-la.

Entretanto, vocês devem compreender que não podem servir a dois Mestres ao mesmo tempo: ou ao Mestre
exterior (que é a dualidade) ou ao Mestre interior (que é você mesmo) e nada mais.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
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Bem, almas humanas em encarnação, eu lhes transmito minhas saudações.
Eu sou o Arcanjo Anael, Arcanjo da Relação.

Minha Radiação está na cor rosa.
Eu sou um dos reitores do planeta Vênus e intervenho mais especialmente, no Conclave, em tempo

como Embaixador, se quiserem.
Eu sou também aquele que pode, talvez, em meio ao Conclave, ser o mais capaz de compreender e de

explicar, assim como o fiz em numerosas intervenções, o que é a Relação.
Eu sou o Arcanjo da Relação, relação de Consciência a Consciência e também relação de plano a plano.
Minha função é, antes de tudo, assegurar certa forma de coesão nas radiações que lhes são irradiadas pelo

Conclave, desde a sua reunião.
Eu intervenho também a fim de ajudá-los a progredir, em meio ao seu próprio caminho, em meio à sua própria

Verdade, a fim de lhes permitir trabalhar, a fim de lhes permitir reconectar-se, também, através, justamente,
desta relação, ao que vocês são, em Verdade e em Eternidade, bem além do que vocês creem ser a única

Verdade, ou seja, do que os seus sentidos percebem, do que a sua alma percebe e do que a
sua Consciência percebe.

Então, se vocês bem o quiserem, eu quero sim tentar dialogar com vocês a fim de lhes permitir preparar o que
vai ser o seu trabalho, porque é ele um, durante este período em que vocês serão acompanhados, cada dia de

maneira diferente, por uma Radiação Arcangélica diferente, na qual vocês poderão apreender, por uma
etapa vibratória e, para alguns de vocês, por uma etapa visual ou auditiva, o que é o funcionamento e o

princípio da Consciência Arcangélica na sua dimensão.
Mas também, e de maneira talvez um pouco mais precisa, desta vez, sobre o que nós somos realmente, os

mundos onde nós evoluímos e os nossos planos de intervenção no que se refere ao seu planeta, aquele
que sustentamos e criamos desde tempos imemoráveis.

Então, vamos começar, se vocês quiserem.

***

Questão: por que me é difícil acessar níveis vibratórios mais elevados?

Bem amada, assim como a maior parte de vocês aqui presente sabe, houve alguns, eu diria, contratempos
ligados à não capacidade do seu material genético para acessar certas modificações indispensáveis ao acesso

da sua Consciência nesta Vibração em níveis muito mais etéreos, em níveis de Consciência muito maiores.
Entretanto, isto foi reparado.

É preciso que compreendam também que cada ser humano, cada Consciência em um corpo, em uma história,
em uma Consciência, de origem estelar e de filiação espiritual diferente, vibra segundo os seus

próprios marcadores e segundo as suas próprias revelações.
Assim, alguns seres humanos têm, hoje, acesso ao que chamamos, nós, os Arcanjos, de corpo de Estado de
Ser, que nada tem a ver com as estruturas que vocês apresentam hoje, que estritamente nada tem a ver com

os modos de funcionamento tal como os conhece, desde tempos imemoriais e que, no entanto, é Você,
em outro nível vibratório e em outro estado dimensional.
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É preciso bem compreender que inúmeros seres humanos, hoje, estão a caminho desta Revelação.
Esta Revelação só pode ser feita, assim como eu já disse, por pequenos toques.

De fato, determinadas revelações, se fossem feita de maneira violenta, iria induzir, no nível vibratório, um
deslocamento real e total da sua estrutura na qual vocês estão hoje.

Assim, portanto, não pode haver desvendamento, nesta dimensão, de maneira brutal.
Alguns desvendamentos existiram na sua Humanidade, por exemplo, para pessoas que fizeram uma

experiência às portas da morte, que foram realizadas fora desse corpo.
Hoje, vocês têm um duplo componente que se revela: o corpo de personalidade, que vocês conhecem.

Esse corpo de personalidade é regado, literalmente, de uma série de radiações e de Vibrações permitindo-
lhes elevar o seu nível vibratório.

E vocês têm, do outro lado, em outro espaço/tempo, além da dualidade que vocês percorrem, uma parte de
vocês mesmos que lhes foi retirada e que espera por esse momento, denominado «corpo de Estado de Ser».

Esse corpo de Estado de Ser não está aqui e, entretanto, ele é visível todo dia quando você olha o Sol.
Assim, o seu corpo espiritual, esse corpo chamado, em seus escritos sagrados, de «corpo da Ressurreição»

ou «corpo de Luz», é algo que os espera em outro espaço/tempo, em outra dimensão.
Hoje, é possível, para alguns de vocês, transladar a Consciência nesse plano do corpo de personalidade para
outro plano, ou plano do corpo de Estado de Ser, e sem descontinuidade, ou sem interrupção, se preferirem,

da Consciência.
Entretanto, esses processos devem ser vividos no nível da personalidade, por meio de alguns mecanismos
vibratórios que foram ilustrados pelos anúncios feitos pelo Arcanjo Miguel, correspondentes à reativação de

alguns potenciais que estavam, até agora, adormecidos e latentes em vocês.
Cada ser humano vive esta Revelação a seu ritmo.

As Vibrações e as Consciências, em relação direta com essas novas Vibrações se ativando em vocês, vão,
ainda uma vez, a seu ritmo.

Assim, vocês não são iguais diante da evolução vibratória, nesse momento preciso.
Há seres humanos e Consciências que estão no primeiro estágio e outros, dentre vocês, que estão no último

estágio.
Não há atraso, não há adiantamento, há somente estruturas ligadas às suas origens estelares e às

suas filiações espirituais que permitem o desvendamento mais ou menos rápido desses estados vibratórios.
Assim, portanto, não é conveniente inquietarem-se pela incapacidade para penetrar, no momento, o corpo de

Estado de Ser ou ainda para apenas ouvir a nota ‘Si’ ou perceber a ignição do que foi chamado de ‘novas
lâmpadas’.

Entretanto, esta Consciência que se revela a vocês não é prometida a alguns eleitos, ela é para o conjunto da
Humanidade.

Contrariamente ao que alguns ensinamentos quiseram fazê-los crer, não há qualquer limite à Revelação, não há
qualquer limite à sua possibilidade de acessar o Estado de Ser.

O único limite estava ligado ao bloqueio que existia até essas últimas semanas, que resolvemos de maneira
definitiva.

Assim, portanto, não há o que se inquietarem, há que trabalhar na humildade, nasimplicidade, no Amor e no
trabalho, eu diria, bem feito.

Além disso, não se preocupem com o que vocês percebem ou não percebem no momento.
Cada um segue a sua estrada, o seu caminho e a sua velocidade.

Então, continuem a trabalhar, não é?, como disse o Arcanjo Miguel, não é porque os Casamentos terminaram
que isso não iria se referir a outros seres humanos, muito pelo contrário.

Ele chamou isso, eu creio, de primeira onda, haverá outras ondas.
Sem entretanto remetê-los, como eu fiz a cada vez, a algumas palavras de Cristo que foram, por exemplo, «os

primeiros serão os últimos» ou «os últimos serão os primeiros», não é preciso demorar nisso.
Vocês participam de uma evolução coletiva porque estão em um tempo coletivo.

Nesse calendário coletivo, o calendário espiritual ou o tempo espiritual se associa ao tempo material ou, será
mais exato dizer, que o tempo material está prestes a se juntar ao tempo espiritual.

O que lhes foi curvado, falsificado e deformado está reencontrando a sua forma original.
Mas isso, ainda uma vez, não pode acontecer em um minuto.

Igualmente nós, o Conclave Arcangélico, como a Assembleia dos 24 Anciões ou como o conjunto dos Anjos e
dos seres de Luz ou dos seres multidimensionais que os assistem no que vocês vivem, não podemos revelar,

de maneira brutal, a Verdade, senão esse mundo explodiria literalmente diante da potência da Verdade e
da Luz.

No entanto, e assim como sabem, vocês têm necessidade do seu material genético, não nós, para realizar a
sua missão.

E qual é a missão de vocês?
Participar da expansão permanente da Vida, da expansão permanente das dimensões e reunificarem-se ao

que vocês são, reunificarem-se na Unidade.
Então, o importante é talvez, antes de todas as coisas (mesmo se vocês não tiverem ainda a Consciência do
corpo de Estado de Ser, mesmo se vocês não tiverem ainda a percepção do som ligado ao contato com a



alma), estarem antes de tudo em paz com vocês mesmos.
E eu asseguro que, se vocês realizarem o que foi solicitado durante os Casamentos Celestes, se vocês se
servirem das chaves Metatrônicas que lhes foram entregues, se vocês se servirem das frases simples de

acolhimento da Luz e da Verdade, o seu coração estará em paz.
Com um coração em paz, você estará então pacificado e poderá esperar com toda serenidade o momento

propício para o seu despertar.

***

Questão: como vão se articular as modificações do DNA com a data de 2012?
Bem amado, quem falou em 2012?

Quem insinuou, ou imprimiu na Consciência coletiva, esta data de 2012?
Há transformações em curso, atualmente, agora, isso está acontecendo.

Os Casamentos Celestes, e o período que vocês vivem, são um período de Revelação.
A Revelação está prevista para durar certo tempo, mas eu lhes diria que o tempo pode ser encurtado e em

nenhum caso alongado.
O que quer isso dizer de falar de tempo encurtado?

Bem, eu tomaria simplesmente este exemplo: hoje, os seres começam a reencontrar o seu estado de Estado
de Ser.

Imagine que, de hoje para amanhã, por um impulso coletivo, um número considerável de seres humanos, o
dobro daquele que é atualmente, descubra pela primeira vez o Estado de Ser, ou que um número ainda

diferente, de hoje para amanhã, ative o contato com a alma, nesse momento, o plano da Ilusão no qual vocês
vivem seria imediatamente neutralizado pelo seu próprio esforço vibratório.

Assim como sempre dissemos, nós estamos aí para lhes dar a mão, mas nós não podemos descer até vocês,
compete a vocês subirem até nós.

Subir até nós necessita de abandonar certo número de coisas e eu já me exprimi antes longamente sobre a
noção do abandono à Luz que lhes permite encontrar a Unidade além desta dualidade que vocês

experimentam.
Então, a liberação do DNA, tal como isso se tornou possível pelos diferentes tipos de irradiações que nós

dirigimos sobre este planeta, abre-lhes, hoje, portas inimagináveis.
Pouco a pouco, à medida do transcorrer dos dias e semanas, um número cada vez mais importante de seres

humanos vai acessar essas dimensões, novas para eles.
Não pode ser questão da Ilusão ou do astral, como alguns se agradariam de dizer.

As manifestações que vocês irão viver são suficientemente eloquentes para não serem confundidas, de uma
maneira ou de outra, com a que chamamos, ou que vocês chamam, de mundo astral ou emocional.

Evidentemente, o mental, nos primeiros tempos, vai tentar lhes dizer que isso não é verdade, mas a adesão da
sua Consciência a esta experiência de transcendência fará de modo que o mental não poderá, de modo
algum, se opor, exceto se vocês lhe derem atenção, deixando-o se expressar em vocês e se vocês se

satisfizerem com ele.
Entretanto, o tipo de experiências ligadas ao Estado de Ser, o tipo de experiências de Paz, de Alegria interior,
vividas pelas diferentes radiações que emitimos para vocês, além mesmo do corpo de Estado de Ser, lhes
permite, agora, neste corpo de personalidade, experimentar alguns mecanismos inéditos, para vocês, até

então, mesmo depois de vidas inteiras passadas a meditar ou a praticar alguns exercícios espirituais.
É preciso bem compreender que a chave está nesse nível.

Então, não há data limite.
Há uma data limite, efetivamente, que está ligada à entrada do conjunto do seu sistema solar em um

alinhamento com o centro galáctico e isto está, efetivamente, previsto para 21 de dezembro de 2012.
Entretanto, esta data não significa que vocês vão esperar até esta época.

As coisas estão muito mais avançadas do que vocês pensam ou do que vocês esperavam.
Nós estamos em um momento em que o conjunto da Criação, nesta densidade, pode balançar de um dia para

o outro.
Entretanto, uma série de etapas foram escritas, foram retranscritas, pelos que vocês

denominaram Profetas ou Mensageiros.
Entretanto, compreendam bem que fomos obrigados, nós também (e os seres que zelam pelo destino desse

sistema solar e desta Humanidade, em particular, foram também obrigados) a jogar, no sentido nobre do
termo, com as datas.

Não esqueçam que os seres que limitaram a sua expansão Dimensional e que os constrangeram a se
manifestar nesta dualidade, não podem conhecer os fatos espirituais.

Eles passeiam, em todo sentido do termo, em Consciência, desde esta dimensão até a dimensão que é
imediatamente inferior, que vocês chamam de segunda dimensão, e até a quarta dimensão.

Mas eles não têm acesso, de nenhuma maneira, ao que acontece nas dimensões da Luz Autêntica.
O que nos permitiu desenvolver um cenário de intervenção (no nível dos planos multidimensionais além da sua
dimensão, mas que implica no término da sua dimensão), algo que foi, eu diria, para esses seres e para essas

Consciências, da ordem do Imprevisto e do Imprevisível.



Hoje, isto está realizado, então, as portas estão grandemente abertas.
Uma série de processos deve chegar, mas que depende também da reação da Humanidade a esta liberação

nova, além dos Casamentos Celestes que iniciamos agora.
Não há, portanto, data limite em 2012, as datas serão mais próximas do que vocês puderem levá-las.

***

Questão: por que aqueles que já tiveram uma conivência espiritual afastaram-se de mim?

Bem amado, hoje o ser humano faz escolhas, essas escolhas, além da adesão a uma espiritualidade ou a outra
coisa, são antes de tudo em função do desejo da liberação da Consciência que é dele, que é sua, mesmo

nesse corpo de personalidade.
O que isso significa?

Que, se vocês estiverem congelados (bloqueados), se vocês não aceitarem a transformação, pela sua adesão
a ritos, a religiões ou a crenças que estão suficientemente ancorados em vocês, e nos quais vocês encontram

certo equilíbrio e certo desenvolvimento, com qual direito iríamos nós retirá-los disso?
Não esqueçam que esta dimensão lhes instaurou o que eu chamaria e o que vocês chamaram, de livre

arbítrio.
O livre arbítrio não é a liberdade.

A Liberdade é, justamente, sair do livre arbítrio para penetrar na Eternidade.
Entretanto, os seres humanos hoje se separam.

Existe, assim como eu já disse, uma decantação entre o que é pesado, o que está congelado e o que é
leve: entre o que desce e o que sobe.

O que sobe, é a sede pela Unidade, o que desce, é a atração para a dualidade e, aí, nada podemos.
Nada podemos mudar naqueles que querem permanecer nesta dualidade.

Entretanto, vocês devem compreender que esta dualidade que foi criada por algumas entidades, tem
necessariamente um fim porque ela é, de qualquer modo, um disparate e um beco sem saída.

Crer que aderindo à dualidade e que a cultivando, de maneira intensa, de maneira absoluta mesmo eu
diria, o bem, seria suficiente para liberá-los da dualidade:quantos seres humanos vocês viram realizar isso

desde dezenas de milhares de anos?
Extremamente poucos em relação ao conjunto de almas que estão prisioneiras nesta densidade.

Então, assim, a Fonte decretou o fim desta dualidade.
Mas, entretanto, até o derradeiro limite desta dualidade, nós não podemos impor aos seres que estão

engajados nas suas próprias crenças, na sua própria verdade(porque este é seu ‘ponto de vista’), nós não
podemos desengajá-los desta crença, até o último momento.

Quem irá decidir o último momento?
A massa daqueles que irão decidir ir para a Unidade porque, naquele momento, eles serão capazes de

elevar suficientemente o seu estado vibratório e, portanto, dimensional, para permitir a Translação Dimensional
do conjunto.

Mas, nesse momento, a questão não irá se colocar mais.
Mas, hoje, inúmeros caminhos são levados a se separarem.

O que está pesado deve se afastar de vocês e vocês devem se separar disso se se tornarem leves.
Assim, alguns, entre vocês, vivem transformações, não unicamente no nível da Consciência, mas até mesmo

do desenvolvimento da sua Vida: deixar um emprego, tomar a escolha da liberdade, da liberação, mesmo sem
conhecer o seu futuro e o seu amanhã, é uma grande prova de coragem e uma grande prova de desejo de

viver a Unidade e de voltar para a Unidade e de escapar da dualidade.
No entanto, foi-lhes sempre solicitado para não julgar, para não condenar, porque vocês não sabem quem

está no outro, além da aparência.
Vocês não sabem o que é o outro, na Unidade, vocês não sabem o que é o outro, na Verdade.

Assim, portanto, ocupe-se do seu caminho e da sua Verdade, aquele que quiser encontrar a sua própria Luz.
Eu já o disse e repeti, ajudar o outro não é querer convencê-lo de que o que vocês vivem é a Verdade

porque, para ele, não é a Verdade sob o ‘ponto de vista’ dele.
Entretanto, cultivando a Luz e a Vibração, aspirando literalmente a sua alma e a sua Consciência e a sua

personalidade para o Estado de Ser, vocês irão permitirão aliviar as Vibrações.
E, portanto, segundo o ‘princípio de ressonância e de atração’, vocês irão permitir, naquele momento, à

Unidade, entrar em manifestação na sua Vida, mesmo sem penetrar, na realidade, no momento, o corpo de
Estado de Ser.

Mas, entretanto, certo número de sincronias, certo número de mecanismos fluidos e novos vão se instaurar.
A partir do momento que vocês impulsionarem a energia de uma mudança para a Unidade, a Unidade virá

a vocês.
Algumas coisas vão se instaurar, vibratoriamente e no desenrolar da sua Vida, para facilitar-lhes, literalmente,

a Vida, porque, naquele momento, vocês terão dado prova da ausência de medo, vocês terão tomado a



decisão que vai ao sentido da sua Unidade.
Isso pode ser, efetivamente, mudar de região, isso pode ser, efetivamente, perder ou deixar um emprego, isso

pode ser também a decisão de deixar tal ou tal pessoa.
Entretanto, é necessário bem compreender que o processo de decantação escapa às decisões afetivas e às

decisões mentais: trata-se aí também de um ‘princípio de atração e de ressonância’.
O que é pesado retorna ao pesado, o que é leve, vai para o leve, e assim uns caminhos se afastam e outros

se juntam.
Vocês não têm que julgar nem que condenar, vocês têm que observar e aceitar ir ao sentido do que vocês

querem ser.

***

Questão: por que eu pude, desde o início dos Casamentos Celestes, contatar o meu corpo de Estado
de Ser e não mais agora?

Bem amada, é preciso bem compreender que a experiência de Estado de Ser, aí também, é diferente
segundo cada um.

Alguns seres não tiveram acesso, alguns o tiveram muito rapidamente e em seguida eles se encontraram como
que privados desta magnificência por uma razão que é muito simples de compreender: alguns seres são

capazes, efetivamente, de se juntarem ao Estado de Ser, mas, se os deixássemos muito tempo no Estado de
Ser, eles não teriam mais necessidade de voltar a este plano.

E nós temos necessidade de muitas pessoas e de Consciências, em meio a este plano, para realizar o
trabalho da espiritualização da matéria.

Então, não é preciso surpreender-se se, a certo momento, foi-lhe permitido viver algumas coisas e isso lhe foi
retirado.

Não se trata de uma punição, mas de uma verdadeira proteção.
Entretanto, o importante é realizar, na personalidade, a Paz, a Alegria e a elevação Vibratória.

O Estado de Ser, mesmo se isso for apaixonante, espera por vocês.
Vocês sabem agora que ele existe, para aqueles que tiveram os seus primeiros contatos.

Vocês sabem que isso é Verdade e Eternidade, mas, entretanto, o trabalho que vocês têm que fazer está
ainda nesta dimensão.

Então, para os seres que tiverem uma facilidade de deixar a personalidade para ir viver no Estado de Ser, nós
colocamos, de algum modo, as barreiras.

Não é preciso também esquecer que alguns bloqueios existiam nessa Humanidade, através dos bloqueios
existentes no DNA.

Entretanto, aqueles que viveram, em Consciência, desde o início dos Casamentos Celestes, passagens nesta
dimensão do Estado de Ser e que não têm mais acesso a isso, não estão sob a influência de um bloqueio
qualquer, mas, bem mais, ainda uma vez, do que chamei de barreiras, para lhes permitir manter ainda este

corpo de manifestação, a fim de aqui trabalharem, e atraírem, literalmente, aqueles que deles irão se aproximar
nesta dimensão.

Isso faz de vocês, assim como o disse Miguel, Ancoradores e Transmissores da Luz.

***

Questão: por que, contrariamente ao que foi anunciado, não vimos a Luz de uma Merkabah coletiva
no Céu do México? Um limiar não teria sido atingido?

Bem amado, de modo algum.
O que foi anunciado foi visto, lá onde deveria ser visto.

Entretanto, a informação não esteja talvez disponível para vocês.
É preciso bem compreender que, quaisquer que sejam as manifestações da Luz, elas serão sempre utilizadas

no inverso do que é a Luz.
Assim, as Embarcações de Luz, que apareceram em diferentes lugares do seu sistema solar, em diferentes

lugares deste planeta, ou foram ridicularizadas, ou foram todas, simplesmente, caladas, escondidas.
Se devesse existir, eu diria, uma aparição coletiva do conjunto das forças da Luz autêntica no seu planeta, você

poderá estar certo de que a sua mídia decretaria imediatamente a invasão, o que não é, obviamente,
absolutamente, o caso.

Então, não espere, por seus meios habituais, ou seja, pelo que você chama de mídia, obter a Verdade.
A Verdade não pode sair do que está falsificado e cujo objetivo é escravizá-los, totalmente.

O que foi anunciado realmente se manifestou.
As embarcações de Luz manifestam-se cada vez mais frequentemente e não unicamente em torno do Sol, lá,

onde estão estacionadas, mas em diferentes países.
Entretanto, vocês não terão acesso a isso na sua mídia habitual.

A informação existe, os testemunhos se multiplicam e irão se multiplicar cada vez mais, e o que é o caso, já



desde vários meses e irá se reforçar progressivamente nas semanas e meses.
Inúmeros seres humanos, além mesmo do México, a partir do momento que se reuniram na intenção unitária de

‘ir para a Luz autêntica’, perceberam, até mesmo, corpos Arcangélicos, com os seus próprios olhos.
Isso é verdade, mas, entretanto, não foi clamado.

***

Questão: a Merkabah é a Jerusalém Celeste que São João descreve no Apocalipse?

Bem amado, existem numerosas denominações no que se refere à Jerusalém Celeste.
A ‘Jerusalém Celeste’ é uma Embarcação de Luz na qual se encontra a Divina Maria.

Maria é um ser especial na Criação.
De fato, embora vinda de uma dimensão além do antropomorfismo, ela foi capaz de descer as suas

Vibrações a fim de percorrer o conjunto das dimensões, até materializar, de modo natural, um corpo, nesta
densidade.

Ela foi, em seguida, capaz de voltar aos planos dimensionais e de fusionar o corpo de personalidade com o
corpo de Estado de Ser e, com ainda outro corpo que você não conhece, situado além das dimensões

antropomorfizadas.
A Jerusalém Celeste é, portanto, a sua Embarcação, foi assim denominada.
Entretanto, ela teve, em outros tempos, e em outros lugares, outros nomes.

A Jerusalém Celeste é uma Embarcação de Luz.
Mas, agora, se eu lhes dissesse que alguns seres, eles mesmos, são Embarcações de Luz: eles são capazes
de atingir, no seu veículo de Estado de Ser e na sua dimensão de Estado de Ser, dimensões que poderiam

corresponder ao que vocês chamariam, sobre a Terra, de uma cidade de médio porte.
Isso lhes é dificilmente concebível.

Vocês imaginam Embarcações de Luz de diferentes formas, alguns de vocês veem discos voadores, outros
verão formas específicas, com cores específicas ou composições específicas.

É-lhes preciso admitir, entretanto, que o que chamamos de Embarcações de Luz são,
realmente, Embarcações de Luz.

Uma Embarcação é algo que se desloca, trata-se, portanto, de uma Luz se deslocando.
Nesta Luz pode existir uma Consciência ou um conjunto de Consciências.

Assim, esses conjuntos de Consciências podem compor uma Embarcação de Luz, ou uma Merkabah coletiva,
ainda maior do que o conjunto das partes que a constituem.

Isto está ligado à capacidade das ‘partículas de Luz’, nos multiversos e nas multidimensões não dissociados,
para poder se arranjar, se montar, a fim de criar veículos denominados Embarcações de Luz, cada vez

maiores.
Assim, vocês têm um veículo de Luz específica, esse veículo de Luz, ou Merkabah individual, está ligado ao

seu corpo de Estado de Ser e à sua dimensão estelar, se preferirem, quanto à sua origem Dimensional.
Existem a seguir veículos Merkabah, ou Embarcações dimensionais, associando diferentes Consciências.

Existem, por fim, entidades específicas, níveis de Consciência específicos, nada tendo a ver com os mundos
da encarnação ou com os mundos humanoides, capazes de materializar a sua Consciência em uma

Embarcação de Luz muito específica.
Assim o é para os Arcanjos, assim o é para seres pertencentes a civilizações ditas dos triângulos.

Entretanto, mesmo um ser tendo passado pelas portas da encarnação como talvez alguns dos 24 Anciões, são
capazes de manifestar igualmente um corpo de personalidade etérea, como um corpo de Estado de Ser

superando grandemente o aspecto humanoide.
Não há, portanto, descrição muito mais precisa ou formal do que aquela própria que São João descreveu de

maneira muito mais material, eu diria, ou em todo caso colorida, de acordo com os seus termos.
A Embarcação de Luz chamada de Jerusalém é a Embarcação que dirige, eu denominarei assim, se o

quiserem, as Frotas Intergalácticas ligadas à Luz, em relação com Sirius.

***

Questão: o nosso Sol seria uma Embarcação de Luz, igualmente?

Nesse sentido, também, os planetas são Embarcações de Luz, entretanto, eles tomaram forma, uma forma
redonda, que está ligada à curvatura do espaço/tempo.

A curvatura do espaço/tempo imprimiu uma série de formas, em uma densidade quase imutável, sobre uma
escala de tempo em todo caso suficientemente longa.

Entretanto, existem, mesmo no seu sistema solar, inúmeros objetos, inúmeros satélites, inúmeras luas, assim
como vocês nomeiam, que nada têm a ver com estruturas inertes, mas que são, realmente, Embarcações de

Luz pertencentes a mundos multidimensionais.



***

Questão: como saber se as mensagens que recebemos estão corretas?

A partir do momento, bem amada, em que houver relação e comunicação com outros planos, obviamente, você
poderá se colocar a questão de saber se o que você capta, percebe e recebe, vem da dimensão X ou Y e não

virá de dimensões alteradas.
Eu responderia, como já respondi a numerosos pedidos: o importante não é tanto, ainda que no absoluto isso
poderia ser verdade, saber de onde vem a comunicação, porque esta comunicação, qualquer que seja, vai ter

efeitos.
Se, evidentemente, a sua comunicação se dirigir a um ser cuja condição de Consciência, cuja

condição espiritual e cuja condição de personalidade, estiverem muito afastadas do seu estado vibratório em
relação à comunicação estabelecida, isto será, para ele, de todo modo, falso.

Que esta comunicação venha da Fonte, ela mesma, ou que ela venha de uma dimensão situada, por exemplo,
na 11ª dimensão, esta pessoa estando na dualidade só pode, nesse momento, dizer que isto é falso.

Imagine agora que um ser desperto venha vê-la e que lhe transmita uma informação vinda da 18ª dimensão,
este vai reconhecer, vibratoriamente, o sinal da transmissão que eu chamaria de Unitário.

Nesse momento, há entrada em ressonância, entrada em atração em relação ao que é recebido.
Assim, o que é importante, não é querer discernir, de maneira imperativa, se aquilo é bem ou se aquilo é mal
porque cada ser humano tem um ponto de vista diferente que é em função do seu próprio nível vibratório.

Assim, não há uma Verdade, mas há uma Verdade específica do ponto de vista da pessoa que recebe ou que
transmite.

O importante sendo que a Consciência se modifica, o importante é não estar bloqueado.
Então, agora, as comunicações que você recebe, no que o envolve, são em função, obviamente, da sua

capacidade vibratória para receber essa mensagem.
É preciso bem compreender que, mesmo eu me exprimindo agora deste modo,eu não estou de modo algum
presente nesta 3ª dimensão, mesmo vocês podendo captar a emanação, a Vibração ou a pertinência, pouco

importa.
Eu faço apenas passar através de um filtro.

O filtro está mais ou menos coerente e em fase com o que expresso, mas também coerente e em fase com o
que você recebe, do que é expresso pelas palavras, mas também pela Vibração.

Assim, o importante não é saber se aquilo é certo ou não, a partir daí, você entra na dualidade, o importante
sendo se conectar e se colocar em relação e em comunicação com a Unidade.

Aspirando a Unidade, você penetra os reinos da Unidade.
Penetrando os reinos da Unidade, nesse momento, o que virá e o que irá transcorrer através de você será

adaptado, de maneira certa, à pessoa que está à sua frente.
Não é o mesmo, por exemplo, em relação aos Casamentos Celestes que tiveram um processo planetário que

estritamente nada tem a ver com o que você pode transmitir, para uma dada pessoa, a um dado momento.
Tratou-se ali de um processo referente ao conjunto da Humanidade e ao conjunto do planeta, qualquer que

seja a idade ou qualquer que seja a língua.
Há, portanto, aí também, um nível vibratório que era diferente e cujo alvo era diferente.

É muito importante compreender isso.
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Mensagem da série que fala sobre O ABANDONO

Saudações a vocês.
Eu sou Anael, Arcanjo da Relação e da Radiação Arcangélica. 

Eu sou aquele que garante a relação, a comunicação e, portanto, o próprio princípio do Amor.
Os Arcanjos são legiões.

Nós pertencemos, todos nós, sem exceção, a mundos da Luz Unificada, pertencendo, na sua linguagem, a
dimensões Autênticas, que vocês chamariam de 18ª dimensão.

Nós somos Forma, nós somos Consciência, nós somos Cor, nós somos Vibração e nós somos Função.
Entretanto, as nossas linhagens estão estabilizadas e evoluem, de maneira permanente, nesta dimensão.

O nosso papel é intervir durante a criação de algumas dimensões e de alguns mundos.
O nosso papel é intervir, mesmo nessas criações, no momento oportuno chamado de mudança de ciclo, de

translação dimensional, de despertar ou de ascensão.

Cada mundo criado na terceira dimensão, unificada ou dissociada, vai permitir a intervenção de uma ronda
Arcangélica constituída de sete Entidades distintas e, entretanto, unificadas.

Assim, neste planeta Terra, nesse sistema solar, temos sido sete durante a instalação desta dimensão, lá se
vão tempos imemoráveis e nós intervimos, de novo, desde o início do seu ano terrestre.

Este ano, nós estamos reunidos no que se chamaria Conclave Arcangélico, em que nós casamos e
fusionamos as nossas sete Radiações, a fim de permitir ao mundo em que participamos de uma criação elevar-

se além do nível vibratório da criação.

Cada um de nós apresenta e possui uma esfera de influência, uma esfera de Radiação.
Do meu papel no nível da comunicação, da relação e do Amor, eu vou intervir, cada dia, como seu

intermediário entre o Conclave e vocês, a título individual e coletivo. 
Nossa Radiação, através do trabalho realizado e sintetizado pelo Arcanjo Miguel, de recepção e de

transformação de algumas qualidades vibratórias da Luz, denominadas Radiação do Ultravioleta, Radiação da
Fonte e Radiação do Espírito Santo, permitiu, nesta Humanidade, desencadear uma primeira onda impulsora

do Despertar coletivo.

Deixarei o Arcanjo Miguel falar muito mais longamente sobre esses fatos.

Assim como o falei, nesta 3ª dimensão e no conjunto de dimensões terceiras, nos multiversos, nós somos sete
a intervir. 

Na 5ª dimensão, somos 12 a intervir. 
Na 11ª dimensão, somos 24 a intervir.

Enfim, agora, de volta ao longo do eixo Vibracional até a 18ª dimensão (que é nobre morada nos multiversos)
nossas formas, nossa Radiância, nossas cores e nossas Vibrações, são profundamente diferentes em cada

dimensão. 
Assim, as representações antropomorfizadas, tendo sido deixar-se ver a alguns Seres Humanos, não são mais

que o pálido reflexo e a pálida cópia do que somos, em Verdade e em Unidade, na nossa dimensão.

Esta forma, quando vocês penetrarem o corpo de Estado de Ser, quando o corpo de Estado de Ser da Terra
se manifestar, irá lhe tornar visível a forma real e a Vibração e radiância reais da nossa Consciência individual e

coletiva.

ANAEL - 5 de outubro de 2009
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Entretanto, há preparação. 
A ligação do seu plano com o nosso plano só pode ocorrer, de maneira direta, através de dimensões

unificadas, ou seja, a partir da quinta dimensão e não abaixo. 
Há, portanto, efetivamente, um passo vibratório a fazer, do seu lado, para se juntar e apreender o nosso lado.

Eu me permito, a partir de agora, dizer-lhes que lhes é solicitado prosseguir o esforço de subir em Vibração, tal
como foi solicitado pelo Comandante dos Melquisedeques, tal como foi solicitado de novo pelo Arcanjo Miguel,

e tal como eu lhes solicito ainda uma vez, em nome do Conclave Arcangélico.

Este esforço vibratório corresponde a duas fases que podem se associar ou não segundo as suas
possibilidades: a primeira é um aspecto vibratório independente da noção de horários, corresponde à Vibração

das cinco Chaves da Coroa da cabeça(denominadas as cinco sílabas sagradas, OD - ER - IM - IS - AL).

Em segundo, o acolhimento da Luz Crística, em Verdade e em Unidade.

E, de um outro lado, respeitar, durante esta semana, o período das 14h00 às 14h30, como sendo o período
propício à elevação vibratória da coletividade humana.

Repetindo, aí também, o que eu acabo de lhes dizer quanto à primeira parte, vocês podem se ajudar, durante
este período, de um cristal denominado Fonte ou ainda dos protocolos dados pelos Regentes da Intraterra, há,

agora, mais de um ano, correspondente à utilização de algumas formas cristalinas que vocês conhecem.

Aí está, quanto a mim, o que eu tinha a lhes apresentar.

***

Questão: para colocar em vibração as 5 chaves da Coroa, convém focalizar nossa atenção sobre um
dos pontos da cabeça, pronunciando uma sílaba dada?

Não. 
Para aqueles que conhecem o Mestre Ram, ele comunicou, há um ano, um protocolo denominado a ativação

do Coração (Meditação direcionada para o Coração).
Esse protocolo estava ligado à focalização da Consciência na Coroa Radiante do Coração, ligada a uma
focalização do mental sobre pontos precisos, de modo a desencadear a Vibração da Coroa da cabeça. 

É exato dizer que cada sílaba sagrada corresponde a um ponto preciso do cérebro e da cabeça, constituindo a
Coroa da cabeça.

Entretanto, não é necessário, para a Coroa da Cabeça, utilizar, além disso, a ferramenta mental de focalização. 
O aspecto vibratório da pronunciação basta e é suficiente por si.

***

Questão: pronunciar as cinco sílabas sagradas interiormente pode convir igualmente?

Não. 
A Vibração é uma vibração sonora pertencente ao seu mundo. 

Assim, não ouvir a Vibração não corresponde à Vibração.

***

Questão: pessoas, em outros tempos, pronunciaram essas cinco sílabas?

Essas cinco sílabas pertencem à língua matricial silábica existente sob forma vibratória, além mesmo da
linguagem. 

Essas cinco sílabas sagradas são as chaves Metatrônicas de Luz que lhes foram comunicadas no período de
15 de agosto. 

Jamais esses sons foram revelados na sua Humanidade.

***

Questão: a pronunciação em diferentes ritmos poderia induzir efeitos diferentes?

Não. 



Cada um é livre de pronunciá-las a seu modo. 
O importante sendo que a língua vibre e desencadeie a Vibração no nível do seu corpo. 

O ritmo lhes é próprio e lhes é particular. 
A língua se posiciona da maneira mais natural que seja. 

Qualquer que seja o seu idioma, qualquer que seja o funcionamento do seu cérebro, pronunciar, com a língua,
o OD, só se pode fazer de uma maneira.

***

Questão: pronunciar essas sílabas em grupo traz algo a mais do que fazê-lo só?

Sim. 
A partir desse momento, vocês unificam, na fase de abertura da Consciência, as suas Consciências. 

E isso favorece um tanto a mais o fenômeno de translação e o fenômeno de aumento vibratório da sua
Consciência.

***

Questão: fazê-lo em várias vozes ou de acordo com diferentes tipos de melodias seria interessante?

Isso seria complicar as coisas ao extremo. 
Permaneçam, e continuem simples, se quiserem efetivamente.

***

Questão: isso pode apresentar um interesse de se gravar para reencontros em seguida, como um
eco?

Não, porque acoplando a vibração sonora produzida pela posição da sua língua, ao mesmo tempo, é isso que
desencadeia a ativação de zonas precisas no seu cérebro.

Escutar esses sons sem pronunciá-los seria apenas uma Ilusão.
Há associação da Vibração sonora com a posição da língua, que modifica as ondas cerebrais e o

funcionamento da sua Consciência, no seu cérebro.

***

Questão: o número de vezes que essas sílabas são repetidas é importante?

A importância está no nível em que você a coloca.

***

Questão: é prejudicial pronunciá-las juntos?

Não. 
A partir do momento em que vocês multiplicarem as Consciências humanas que fazem o mesmo exercício,
vocês vão ressoar e amplificar, cada um segundo seus ritmos próprios, e a abertura ocorrendo no nível da

Coroa Radiante da cabeça vai permitir unificar as suas Consciências, não pela repetição, mas pelo que ocorre
depois da repetição.

Quando vocês pronunciam em alta voz o OD - ER - IM - IS - AL, vocês ativam os cinco pontos da sua cabeça. 
A ativação desses cinco pontos permite o derramamento, em vocês, de uma qualidade vibratória ligada à Luz

Metatrônica que se mantém mais próxima da Fonte.

Vocês são, portanto, alimentados pela Fonte.

O fato de fazê-lo em conjunto não vai melhorar a sua própria conexão, mas, estando todos conectados à Luz da
Fonte, vocês irão, nesse momento, unificar, não as suas Consciências individuais, mas a Consciência, em cada

um de vocês, da Fonte. 



E, nesse momento, vocês realizam um espaço sagrado permitindo acessar, de maneira muito mais consciente,
eu diria, esta Consciência.

***

Questão: isso pode provocar vibrações, em eco, da coluna vertebral até o sacro?

Sim. 
Isso corresponde à atualização, em vocês, desta descida da tripla Irradiação da qual eu acabo de falar cujo

objetivo é, efetivamente, abrir a Coroa do Coração e, em alguns casos, ativar o Triângulo do sacro.
Enfim, em um outro caso, reunificar o Triângulo sagrado do sacro, a Coroa do Coração e a Coroa da cabeça.

***

Questão: são esses fenômenos que permitem desenvolver o Antakarana?

O Antakarana, felizmente, pôde se desenvolver bem antes da Presença, em vocês, do OD - ER - IM - IS - AL.

Ele corresponde, este Antakarana, à conexão consciente entre o corpo e a alma, e a alma e o Espírito.

Esse processo iniciou desde o início, no nível coletivo, da descida do Espírito Santo, que começou a se
manifestar no seu Sistema Solar a partir do mês de agosto de 1984.

Faz então um certo tempo que esta Presença Radiante da Coroa do Espírito Santo está em vocês. 
Ela que permitiu, inicialmente, começar o trabalho de despertar que se completa hoje pela Radiação do

Ultravioleta que lhes transmitimos e pela Radiação da Fonte que decidiu, este ano, e durante os Casamentos
Celestes, manifestar a sua Presença e a sua Radiância, antes do esperado, da chegada de Metatron.

***

Questão: o conjunto de estrelas do Universo são Embarcações de Luz?

A Embarcação de Luz é uma Consciência e uma forma que viaja, que se desloca nas dimensões, no espaço e
em diversas funções que vocês poderiam chamar de temporais, mesmo se elas não forem isso.

Assim, toda forma de Consciência existente no nível de uma forma, assim como no nível de uma onda, pode
ser chamada de Embarcação de Luz.

Assim, os planetas, as estrelas, os sóis, deslocam-se em um circuito específico, podendo também ser
assimilados como Embarcações de Luz.

Vocês mesmos, como Sementes de estrelas, como Seres Humanos redescobrindo a sua Verdade essencial,
como Seres de Luz, e Seres de transcendência, vão, vocês também, reencontrar a sua dimensão de

Embarcação.

É difícil colocar em conceito de palavras, ou mesmo lhes fazer saber, o alcance real do que eu acabo de
enunciar, enquanto vocês não viverem isso.

Entretanto, durante as suas primeiras viagens no Estado de Ser, vocês irão se libertar de condições ligadas à
Vibração desta dimensão em que vivem. 

Vocês terão, então, nesse momento, a possibilidade real e concreta de penetrar espaços totalmente diferentes
quanto à sua posição, quanto à sua emanação e quanto ao seu princípio. 

Vocês irão reencontrar, nesse momento, o que é chamado de Embarcações de Luz.

Toda Embarcação de Luz é uma forma inscrita em meio a uma intensidade específica e participando de um
movimento.

Assim, sim, a resposta pode ser assim dada: um planeta, como uma estrela, são efetivamente Embarcações
de Luz.

***

Questão: uma Embarcação de Luz é dotada de Consciência?

A Consciência habita tudo, absolutamente tudo. 



Assim, a Consciência que eu chamaria, na sua linguagem, de 'última', aquela que poderá se definir como sendo
Alfa e Ômega, podendo se definir como estando Aqui e Agora, podendo se definir como o conjunto da

Criação, ou seja, o infinito e o indefinido, poderia se densificar (compactar) até estar presente em um átomo ou
em uma partícula constituinte de um átomo.

A particularidade da Consciência, quando não está limitada e prisioneira de uma forma, é de ser capaz de viajar
e de se expandir no infinito e se retirar ao infinito.

Assim é a Fonte Pai/Mãe Una que foi capaz de habitar, de maneira temporária, um corpo de densidade de
terceira dissociada, ou seja, um corpo Humano. 

Ela foi capaz de estar em um sistema planetário, ou em um Sistema Solar, até mesmo em uma galáxia.

A Consciência não conhece limites. 
A Consciência desse corpo no qual vocês estão é limitado e finito. 

Isto é, aos olhos da Fonte, heresia, mesmo se vocês chamarem isso de experiência, mesmo se a experiência
lhes permitiu crescer em Luz, ninguém deverá mais ser, jamais, cortado da Fonte.

Então, sim, a Consciência é onipresente. 
A Consciência, consciente dela mesma, é um outro paradoxo, no seu universo, sobre o qual é difícil colocar

palavras.

Nos multiversos e nas multidimensões, a Consciência é infinita. 
Ela é infinita e pode ser, até mesmo, indefinida. 

Ela pode se definir ela mesma, em um processo transitório, mas ela escapa a esta finitude percorrendo
novamente os caminhos do indefinido e da finitude.

Isso é peculiar à evolução da Consciência.

Vocês estão, não esqueçam, em uma Consciência dissociada e dual. 
A partir do momento em que reencontrarem o Estado de Ser, a partir do momento em que reencontrarem os
domínios em que não há mais separação, onde não há mais limites, a Consciência se torna sem separação e

sem limite.

Vocês não são compartimentados, vocês podem fusionar a sua Consciência com outras Consciências.
Não há mais, nesse nível, separação.

A Consciência está, literalmente, aberta a todos os ventos, a todas as Vibrações, e a qualquer outra
Consciência.

***

Questão: qual a diferença entre uma Flor de estrelas e uma Semente de estrelas?

Uma semente não é uma Flor. 
Uma Flor é o resultado da Semente, mas a Flor também dá Sementes. 

Há uma diferença entre Semente e Flor. 
A Semente de estrelas não revelou a sua dimensão de Flor e, no entanto, ela contém a Flor de estrelas e

aquela que chega ao pleno desenvolvimento da Consciência, em meio aos multiversos e às multidimensões
não dissociadas.

Assim, uma flor pode ser e se tornar um planeta ou um Sol. 
A diferença situa-se na própria emanação. 

A Semente possui todas as qualidades da Flor, não manifestadas, não atualizadas. 
As forças estão voltadas para o interior. 

Na flor, as forças estão voltadas para o exterior. 
Há um sentido de orientação da Consciência que diferencia a Semente de estrelas da Flor de estrelas.

***

Questão: como ir para o abandono à Luz?

Bem amada, o abandono à Luz é, antes de tudo, uma aquiescência à Luz. 
O fato mais importante, em relação à Luz, é que ela é Inteligente. 

A segunda coisa é compreender que a Inteligência da Luz será sempre superior à inteligência do seu cérebro e



ainda, eu diria, da inteligência do seu Coração.

É suficiente, entre aspas, portanto, aceitar que a Luz atue e deixá-la trabalhar em meio às suas estruturas.

Obviamente, eu falo de todas as estruturas: físicas, emocionais, energéticas, mentais e espirituais. 
Este abandono é algo que é para se realizar.

A maior parte de seres humanos, mesmo no caminho espiritual, tem tomado por hábito e por experiência
controlar e dominar. 

Ora, justamente, a passagem da dualidade passa pela cessação do controle, pela cessação da referida
dualidade e, portanto, pelo processo de abandono de se controlar a si mesmo.

O que não quer dizer, obviamente, fazer não importa o quê. 
Isso quer dizer, simplesmente, abandonar-se a outra coisa, esta outra coisa sendo considerada como mais

ativa e mais apta para fazê-la encontrar a Unidade como você mesma.

Entretanto, isso que eu falei está inscrito, também, em você. 
Não é questão de procurar isso no exterior, mesmo, efetivamente, a qualidade e a quantidade de irradiação que

chega sobre esse sistema solar sendo profundamente diferente desde mais de um quarto de século.

Entretanto, convém compreender que este abandono só pode ser feito por você.
Nós não podemos forçar, obrigar, constranger nenhuma alma a viver este abandono.

Existem algumas técnicas visando acelerar esta noção de abandono.

Quais são os obstáculos ao abandono? 

São de duas ordens, essencialmente: a primeira estando ligada a uma grande causa que eu chamaria de
'excesso do mental'. 

Nesse mental, não se situam unicamente o raciocínio ou o questionamento, mas, também, o que chamaria de
crenças que são induzidas pelas suas próprias experiências de Vida.

Assim como disseram muitos Sábios ou muitos Místicos, os exemplos são muito numerosos, o mental é o
obstáculo essencial à percepção desta Luz que eu qualificaria de Supramental.

Quando eu falo de Luz, eu falo de Vibração, não falo de Luz astral, não falo mais de Luz física.

Mesmo a Luz Supramental sendo um dia visível nesta densidade, eu falo, sim, de uma Luz situada em uma
outra dimensão. 

A particularidade desta Luz é que ela não é astral, ou seja, que ela não faz parte dos seus mundos
intermediários, mas, sim, de uma realidade supra sensível, situada acima das esferas habituais nas quais vocês

evoluem.

Esta Luz Supramental é caracterizada por uma Vibração extremamente rápida que podemos qualificar de
diferentes modos. 

Ela está relacionada também com um estado que não é um estado de humor, mas um estado de Ser, chamado
de Alegria Interior. 

A Alegria Interior é um estado, não de indiferença, mas de desprendimento real de tudo o que pode acontecer
na Vida, agradável como desagradável.

Esse estado não se adquire pela prática obstinada da meditação.

Cada caminho é diferente: alguns Seres podem encontrar este estado, simplesmente meditando, outros vão
encontrá-lo passeando na natureza, outros vão encontrá-lo ouvindo música. 

O importante sendo fazer calar a atividade mental. 
Cristais também podem ali chegar.

Como você vê, bem amada, existem inumeráveis modos de chegar a fazer calar o que mascara, literalmente,
esse supramental. 

A segunda coisa é, obviamente, tudo o que está encrustado em você, programado em você, através de
algumas estruturas, interiores e exteriores, que induzem, em você, emoções.

Todas as emoções, eu especifico, são contrárias à Alegria.

A Alegria de que falo não é uma emoção. 
A Alegria de que falo não é um contentamento ligado a circunstâncias exteriores, é um estado de ser Interior
que leva ao que é denominado, na tradição oriental, o Samadhi, ou seja, à Alegria interior ligada ao despertar.

Ela é diferente de tudo o que é emoção: uma emoção é algo que é, por essência, efêmero, que é uma reação
ou um modo de reação, se preferirem, em relação a um estímulo vindo modificar o seu ambiente.

Por exemplo, se você prova o prazer, vocês sabem todos, muito bem, que, qualquer que seja a causa desse



prazer, ele não irá durar mais do que o momento em que a estimulação exterior que gerou esse prazer estiver
presente, e desaparece assim que o estímulo exterior desaparece.

A emoção, qualquer que seja (raiva, tristeza, prazer que acabo de falar ou, ainda, medo e, sobretudo, medo)
são elementos que vão impedir, literalmente, o seu acesso a esta dimensão supramental porque as emoções,

de maneira geral, representam um estado vibratório.

Este estado vibratório é uma reação, ele participa da dualidade e não da Unidade.

Lembrem-se de que o supramental participa da Unidade, e unicamente da Unidade.

Compete-lhes encontrar a técnica que lhes é própria, a cada um de vocês, para favorecer esta eclosão da
Alegria interior.

***

Questão: o que significa: o poder do Amor não é o Amor?

Sim, absolutamente, o poder do Amor não é o Amor. 
O Amor é Ser. 

O Amor é Alegria. 
O Amor não quer nada e nada pode, nesta dimensão. 

O Amor é um 'estado de ser'.

A partir do momento em que o ser sai do ser para entrar em ação, nesta dimensão, ele se afasta do estado de
ser e, portanto, do Estado de Amor.

Assim, mesmo os seres tendo encontrado o Amor mais absoluto, ou seja, o estado de Ser mais ligado à Fonte,
a partir do momento em que esses seres aderirem a sistemas existentes ou criarem sistemas de crenças

(através de exercícios ou através de religião, mesmo as mais conhecidas entre eles), eles saem deste Estado.

Aí está o paradoxo: o Amor não é poder, mas ele é todo poder, a partir do momento em que você abandona
o seu próprio poder ao Amor.

O amor é uma radiação, é uma qualidade de ser, em relação com a transparência, com a capacidade de uma
Consciência para deixar se infiltrar e deixar fluir dela a qualidade vibratória que recebeu, sem modificá-la de

qualquer maneira.

Isso associa os princípios que você descobre, neste momento, ligados à integridade, no sentido da
responsabilidade, ligados à transparência.

Quer dizer que o que deve sair da sua boca não deve ser contrário ao que pensa o seu cérebro, que o que se
exprime, através dos seus gestos e dos seus comportamentos, deve estar impregnado desta qualidade de

transparência.

Então, o controle, assim como o defini aqui, é um abandono de toda vontade de poder.

O Amor é um abandono do poder do Amor. 
O Amor confere um estado de ser, este estado de ser se basta a ele mesmo, age por ele mesmo.

Hoje, é-lhes solicitado isso.

Na época de Cristo, as coisas eram bem diferentes: a Revelação da Luz não podia ocorrer no nível da
Humanidade, ela devia passar pelo sacrifício de uma Entidade específica, ela devia passar por um

ensinamento, por parábolas, por metáforas, por histórias.

Hoje, vocês estão muito além disso, mesmo a título individual.
Entretanto, a modificação, hoje, é, antes de tudo, uma modificação 'coletiva', ela não é preparatória, isso foi o

caso para a Vida e o sacrifício de Cristo. 
Ela é atualizada, hoje, na sua dimensão.

Assim, é-lhes solicitado para não se oporem, para não entrarem em reação, para ser neutro de ser, neste
estado de alinhamento, a fim de se beneficiarem ao máximo da qualidade vibratória da Luz da Fonte, da Luz do

Ultravioleta, da Luz do Espírito Santo, que são irradiadas até vocês.

Vocês devem aceitar e abandonar toda vontade própria, todo desejo pessoal, toda atividade mental, e toda
atividade emocional, para tocar este estado de Estado de Ser. 

Isso ocorre, de maneira muito simples, porque há um afluxo e influência e ação energética, real, no nível das
suas diferentes estruturas, físicas e sutis.

A partir do momento que vocês captarem, de uma maneira ou de outra, esta Vibração, a Essência desta



Vibração vai penetrá-los e vai transformá-los. 
Não há nada mais a fazer senão isso.

Obviamente, nesta Humanidade dissociada de 3ª dimensão, vocês se habituaram, desde a sua encarnação e
progressivamente em suas encarnações, a manifestarem esse princípio de ação e reação.

Entretanto, a ação/reação não é a Graça.
A ação/reação está submissa ao princípio de Carma.

Resolver o Carma, passar da era do Carma, da era da ação/reação, para a era da Graça, passa pelo que
poderíamos chamar, eventualmente, de Karma-Yoga, ou seja, passar da noção de ação/reação para a noção

de Serviço desinteressado.

Servir o outro é certamente a melhor maneira de chegar a se liberar do seu próprio mental e das suas próprias
amarras.

Obviamente, associado a isso, vocês devem sair do julgamento.
O julgamento é ausência de transparência.

Na transparência não pode haver julgamento de qualquer tipo, de qualquer maneira e de qualquer pessoa.
Isso não necessita de um esforço, no sentido intelectual, isso não necessita de um ascetismo, sobre o plano
de exercícios a realizar, mas, bem mais, de um mecanismo, que eu qualificaria de quântico, no funcionamento

da sua Consciência, consistindo em não mais lutar, em não querer, em não desejar.
Mas isso lhes é conhecido por diferentes ensinamentos, em particular, orientais.

***

Questão: qual é a diferença entre o mental e o ego?

O ego é o conjunto de estruturas (não unicamente mentais, mas também emocionais, mas também ligadas às
suas crenças e aos seus comportamentos) que levam, de uma maneira geral, tudo para si.

Esse tudo para si não é, em si, negativo, mas expressa um movimento de energia do exterior para o Interior,
enquanto que o movimento da doação de si é um movimento do Interior para o exterior. 

Assim, o ego é constituído do mental.

O mental pertence indiscutivelmente a esta dimensão, já que ele não existe além desta dimensão e eu diria
mesmo que não existe nesta dimensão que eu chamaria de unificada, com os seus Seres vivos que não foram

cortados da Fonte, em outros universos e outras galáxias.

Assim, portanto, o mental é a ferramenta colocada à disposição do ego.

O mental passa o seu tempo discriminando, classificando e analisando e, por vezes, especulando, mas, em
nenhum caso, o mental irá lhes permitir integrar o que chega do supramental.

Nesse sentido, o mental é um obstáculo à emergência do supramental e, portanto, da Luz.

O ego corresponde ao que chamamos de corpo de personalidade. 
Ele tem uma utilidade de perpetuar a vida nesta dimensão, de perpetuar uma certa forma de Ilusão.

O ego está ligado ao mental, o supramental está ligado ao que está acima da alma, ou seja, ao Espírito.

O mental alimenta e mantém o ego e garante a sua persistência e o fato de que ele permaneça constante.

O ego leva para si.
O supramental transmite, a partir do momento em que é recebido, uma Vibração específica que nada tem a

ver com a Vibração do mental. 

O mental planeja sempre um acontecimento, qualquer que seja, em termos de relação ou de perda e isso é
inexorável, disso vocês não podem escapar.

Não existe qualquer capacidade, no mental, para alcançar o Coração ou para alcançar a Unidade.
Isso é impossível, isso é apenas a estrutura induzida pelo mental.

O mental não pode admitir esse princípio do Coração, por uma razão que é muito simples, é que, a partir do
momento em que o Coração for encontrado, ou que a transparência se estabelecer, a partir do momento em
que a Inteligência da Luz, ligada ao abandono vivido, se expressar realmente nos fatos quotidianos, nesse

momento, o mental perde a sua preeminência, e ele não quer perdê-la, certamente.

***



Questão: fazer perguntas e ouvir suas respostas faz ainda parte do mental?

Perfeitamente. 
A partir do momento em que uma palavra é emitida, obviamente, ela faz intervir o mental. 

Mas, entretanto, existe uma Vibração ligada à inter-relação e à Radiância, os dois são possíveis e, nesse
momento, agem interiormente, além do que você percebe.

Através de palavras, há um aspecto vibratório e um aspecto de Consciência que é independente mesmo de
palavras que são pronunciadas.

Assim, há alguém que é chamado de Mestre Ram, que se manifestou várias vezes, e que lhe expressou,
através de respostas, por palavras, pelo silêncio, pela Luz, e pela Vibração, a mesma qualidade de resposta.

A palavra induz necessariamente ao trabalho do mental mas, entretanto, outros níveis são iniciados, ao mesmo
tempo. 

Entretanto, você jamais irá encontrar a porta de saída pelo mental, quaisquer que sejam as palavras que eu
pronuncie.

É por isso que foi dito, por mim mesmo, pelo Arcanjo Miguel e por muitos outros canais, por muitos outros
intervenientes, que jamais se irá encontrar a porta do Coração pela cabeça. 

Entretanto, estamos conscientes de que algumas palavras, além mesmo do aspecto vibratório que é induzido
pela minha Radiância ou pela nossa inter-relação, têm um efeito em suas estruturas, além mesmo da

compreensão que você tem, pelo mental ou pelas palavras.

***

Questão: como a porta do Coração, então, pode se abrir?

Unicamente, assim como eu ali eu me empenhei, durante várias horas, pelo 'abandono'.
É a única palavra que lhes coloca, sobre esta Terra, a maioria dos problemas.

Eu me expressei muito longamente, eu diria o equivalente a várias horas, sobre o conceito de abandono. 
Obviamente, ler ou ouvir palavras sobre o abandono não leva ao abandono, mas lhes permite, agora, eliminar o

que não é o abandono.

A partir do momento em que vivenciaram os Casamentos Celestes e que perceberam as Vibrações, muitos de
vocês perceberam as Vibrações da Coroa do Coração e, naquele momento, o mental se cala.

Assim que o mental se reativar, a Coroa do Coração se interrompe.
Há, aí, um aprendizado verídico do que é a dimensão do supramental ligada à Coroa do Coração e do que é a

vibração do mental.

Entretanto, assim que você sair deste estado de Unidade, a Vibração da Coroa do Coração se interrompe.
Há portanto, aí também, aprendizagem da persistência de um Estado vibratório.

Entretanto, a primeira etapa é verdadeiramente o que eu denominei, não há outras palavras: abandono.
Abandono é se dar.

Dar-se a quê?
A algo que você não pode conhecer, justamente, a não ser se abandonando, e se você conseguir viver esse

abandono.

***

Questão: o chamado à Luz Crística em Unidade e em Verdade pode representar um passo para esse
abandono?

Trata-se de um passo essencial que lhe foi comunicado. 
Entretanto, compreenda bem que o aspecto da Luz Vibral, da Vibração da Luz que se impacta, mesmo em sua

cabeça, deve, aí também, ser objeto de um abandono. 
Porque, a partir do momento em que você captar a Vibração nos seus Chacras superiores situados no alto do

seu corpo, se você não dirigir, se você não canalizar, pela Consciência e também pela vontade, naquele
momento, a energia e a vontade desta energia, para o Coração, você vai deixá-la girar na sua cabeça e terá

assim nutrido o mental.

Não esqueça que a ativação das cinco chaves Metatrônicas permite penetrar, na cabeça, a Coroa do Coração:



há interpenetração, assim como o disse o Arcanjo Miguel, da Coroa do Coração e da Coroa da cabeça.
A Coroa do Coração e a Coroa da cabeça são Coroas radiantes que devem se sobrepor, sofrer alquimia e se

resolver uma na outra.

Então, sim, a primeira etapa, tal como a definiu, ou seja, acolher a Luz Crística, é já uma primeira via para o
abandono. 

Em seguida, a segunda via para o abandono é quando você tem a oportunidade de perceber a Vibração no
nível de certas partes do seu corpo, de ativar a Vibração do Coração, servindo-se dessas Vibrações do seu

corpo.

Progressivamente e à medida que você penetrar o santuário do Coração, e que você chegar a manter a Coroa
Radiante, você irá se aperceber de que a Alegria inunda o seu Espírito, de que o mental não pode mais intervir

e de que você penetra em domínios de experiências novas.
A Verdade está nesse nível e em nenhum outro lugar.

Obviamente, o que você vive, nesse momento, é totalmente independente de todo sistema de conhecimento,
qualquer que ele seja. 

O conhecimento, ele mesmo, deve desaparecer, qualquer que ele seja, para dar lugar à Vibração do Coração.

***

Questão: abrir a Consciência sem limite não irá provocar uma perda da individualidade, do ego?

Bem amada, absolutamente não. 
A perda da individualidade apenas existe durante um fenômeno denominado 'dissolução'. 

Esse fenômeno, chamado de dissolução, não pode existir. 
É o que quiseram lhes fazer crer.

Uma Consciência criada, uma Consciência nascida, não pode ser aniquilada, de nenhuma maneira possível. 
Assim, portanto, o acesso do ilimitado na limitação, o acesso da personalidade ao corpo de Estado de Ser,
provoca, simplesmente, o desaparecimento do corpo de personalidade e a passagem da Consciência no

corpo de Estado de Ser.

Não há interrupção da Consciência, não há dissolução da Consciência, mas há, sim, expansão da Consciência
e passagem de uma esfera de experiência a outra esfera de experiência.

Obviamente, transferir totalmente a Consciência do corpo de personalidade ao corpo de Estado de Ser
necessita de não mais estar presa a qualquer posse, em todos os sentidos do termo. 

O poder é uma posse.

***

Questão: o que entende por translação dimensional?

Nós, Arcanjos, preferimos chamar o fenômeno específico de transição que vocês irão viver, e que já vivem, por
certa parte e uma certa parte de vocês, de «translação dimensional».

Esta translação corresponde, realmente, ao termo exato: vocês transladam de um nível de Consciência a
outro nível de Consciência.

Assim como vocês transladam da vigília ao sono, assim como vocês transladam da vigilância à meditação, do
mesmo modo, a sua Consciência deve passar e transladar do corpo de personalidade ao corpo de Estado de

Ser, com a fusão com o corpo de personalidade, ou sem esta fusão, conforme o caso.

Entretanto, a Consciência não será interrompida.
Não há, portanto, um adormecimento de Consciência, não há, portanto, uma mudança de Consciência, há

continuidade da Consciência em uma translação dimensional.

Assim que você nasce nesse mundo, você perde o conhecimento do que viveu antes da sua vinda.
Do mesmo modo, a cada encarnação e pelos jogos daqueles que os constrangeram a viver esta experiência
da encarnação, você tem um esquecimento, um véu de esquecimento, que acompanha cada nascimento e

cada morte.
Hoje, é questão de um novo nascimento, mas este novo nascimento não provoca uma morte, no sentido em

que você entende até agora.
Trata-se, sim, de uma real translação dimensional.

Esta translação dimensional corresponde aos indivíduos, pelo planeta, mas também ao conjunto do seu
Sistema Solar, o que não é, portanto, um fenômeno isolado.



***

Questão: como se explica o calor vindo do Céu, mas não do Sol, diretamente?

Bem amado, existe, atualmente, uma quantidade de Radiações que nós retransmitimos para vocês, que são
conduzidas através de alguns processos ligados à Luz e às Radiações.

Algumas dessas Radiações lhes chegam de muito longe, no nível de Sistemas Solares extremamente
distantes, de constelações extremamente afastadas.

Existem, também, Radiações cada vez mais perceptíveis, emitidas pelo conjunto dos planetas do seu próprio
Sistema Solar.

Assim, aqueles que, até o momento, rejeitaram a emissão da influência das Radiações dos planetas, que
vocês chamam de astrologia, vão compreender o seu erro.

Obviamente, não há apenas a Lua, o seu próprio satélite, que possa modificar as marés e os cursos de água e
o clima.

Muitos planetas emitem irradiações novas.
Assim, frequências específicas são emitidas, neste momento, pelo conjunto dos planetas do seu Sistema

Solar.

As Radiações são profundamente transformadas pela Luz e por uma série de transformações se misturando,
elas também.

O despertar da Luz, no seu corpo biológico, corresponde também ao despertar de diferentes planetas do seu
Sistema Solar.

Este despertar emite uma forma de Radiação, do mesmo modo que um Ser Humano que desperta emite uma
Radiação.

Vocês captam, vocês também, as Radiações ligadas aos planetas.
É preciso bem compreender que o que vocês vivem no Interior de vocês corresponde ao que acontece no

exterior de vocês, como também no seu mundo planetário, como em outros planetas.
O que significa que, efetivamente, vocês vão perceber cada vez mais o fluxo de Radiações,

independentemente daquelas que chegam dos fins remotos das galáxias e do cosmos.

Vocês vão receber as Vibrações novas dos seus próprios planetas.
Alguns planetas desse Sistema Solar já bascularam os seus polos físicos e magnéticos.

O conjunto desse Sistema Solar está a caminho da sua translação.
O que vocês percebem, sob forma de aquecimento, em alguns lugares do seu Céu, não ligados ao Sol, está,

efetivamente, ligado a irradiações planetárias.
Agora, eu não posso situar, de maneira específica, o lugar onde foi essa irradiação, mas você pode recebê-la

de diferentes lugares do seu corpo e do seu Céu.

***

Questão: as modificações do DNA vão reduzir as reações da Sombra?

Sabemos qual é a finalidade do que acontece e sabemos que é perfeito e luminoso. 
Entretanto, é preciso bem compreender que os Casamentos Celestes e a Radiação que vocês vivem não são,

no momento, captadas pelo conjunto da Humanidade, no nível dos seus Chacras superiores, ou ditos
superiores, ou seja, a partir do Chacra do Coração.

É preciso bem compreender que, na fase de 'transformação', jamais é o novo que se impõe, é sempre o antigo
que morre por si.

O problema é que algumas formas de energia e algumas Consciências ancoradas no poder não querem morrer
e, no entanto, elas devem, mesmo se isso deva passar pela morte do corpo.

Assim, alguns Seres vivem em resistência e tentam resistir, de uma maneira ou de outra, tanto à Luz como à
Sombra. 

Os dois são erros.

Obviamente, essas almas não podem sabê-lo, no momento, então assim vocês se dirigem, efetivamente, para
períodos chamados de confrontação, de atrito, literalmente, entre a Sombra e a Luz.

Entretanto, os Seres que descobrem hoje a dimensão espiritual nova do Estado de Ser, que vivem através do



estabelecimento, nela, da Alegria interior, do silêncio interior, ou da nota Si, são capazes de resistir a essas
reações.

Lembrem-se de que a Unidade não pode ser reação.
A Unidade é viver na Unidade.

A única maneira que vocês têm de ajudar aqueles que estão ainda nesta dualidade é de, sobretudo, não
participar do seu combate, de um lado ou de outro, mas, sim, de continuar a elevar o seu nível vibratório.

É assim que você rende o maior Serviço a esta Humanidade e a esse sistema solar.

Então, não se demore no que poderia chamar de som de botas.

Isto está, obviamente, planejado e, como já sabem, outros intervenientes lhes disseram que, no Céu, os planos
limitantes (para chamá-los assim ou o que outros intervenientes chamaram de maus rapazes) não têm mais

razão de ser: eles foram desfeitos no Céu, do mesmo modo que serão desfeitos sobre a Terra.

Mas, entretanto, alguns não podem admitir, por uma razão que é muito simples: eles sempre funcionaram na
noção de poder e de medo.

O medo serve o poder, e o poder se serve do medo, isso será reproduzido neste período final.

Entretanto, a limitação desta confrontação não pode vir senão da sua própria possibilidade de elevação
vibratória, de translação dimensional.

Progressivamente e à medida que os Seres Humanos, cujo número é cada vez mais considerável, se abrem a
esta nova Vibração, eles descobrem espaços inexplorados.

Os novos elos descobrem também que é possível manter um estado de neutralidade benevolente, um estado
de Alegria interior, quaisquer que sejam as circunstâncias da sua própria vida e não se sentem mais obrigados
a penetrar os espaços de reações, de emoções, de mental, para permitir favorecer a elevação desse Sistema

Solar, desta famosa translação da qual falamos.

Todo o desafio está aí: o que vão fazer vocês do seu caminho permanecendo nesta dimensão?
Vocês vão decidir, em sua alma e Consciência, entrar em resistência e se oporem?

Vocês vão decidir, em sua alma e Consciência, se confrontarem?
Esta será a sua escolha, mas recordem-se de que essa escolha, e pela Essência, faz parte da dualidade.

Isso quer dizer que devemos aceitar?
A questão não deve ser colocada assim.

Se o seu nível vibratório se separar, literalmente, desta ação/reação, desta confrontação, desta crise
econômica, desta vontade de dominação de uma pequena parte da Humanidade sobre o conjunto da

Humanidade, e se vocês encontrarem os recursos para elevar o seu nível vibratório, vocês verão que, muito
facilmente, irão escapar assim a toda confrontação e a todo ataque à sua pessoa, à sua integridade ou à sua

vida.

A vocês cabe escolher.
Eu retomarei a frase de Cristo: «que isso seja feito segundo a tua fé».

Vocês não podem pretender o estabelecimento da Unidade e da Luz combatendo a Sombra. 
Isso, alguns de vocês viveram e integraram na sua Consciência e no seu campo vibratório.

Agora, chega a hora de colocar em prática, em uma escala muito mais vasta.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, bem amados, eu lhes transmito as minhas saudações e a Radiância do conjunto do Conclave
Arcangélico.

Recebam, todos vocês, a nossa gratidão pelo trabalho efetuado.
Nós os abençoamos, todos vocês, juntos.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:  
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1112

http://api.ning.com/files/P2iomixghvg*W1O1ggyqEAYI61Eg24Fa7FvkJ-4Qwdn44BozGviGGJpRB6er1*BWlSMRHrJGRjoKKtvSfHfWeFIauTs8Hw8Q/000BIDI09.04.2012absoluto.JPG
http://api.ning.com/files/87je7cR6HI03C-RA2lfo9WA9HCSuWNemIjtX5gl7dts5-AQrlkOlsVa-WQYfdb*nazpwdKKULvWoRPoUflZYSJjc3MEJ*hRs/002011rosalils.jpg
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1112


05 de outubro de 2009

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com.br
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://leiturasdaluz.blogspot.com.br/
http://portaldosanjos.ning.com/


Bem amados, eu volto para vocês, a fim de ajudá-los a melhor apreender a função essencial do Arcanjo Miguel na
sua Humanidade e na sua Criação.

Como sabem, estamos reunidos em Conclave desde o início do seu ano Terrestre. 

Nossa função corresponde à intervenção no momento em que uma Criação se faz e no momento em que uma
Criação se desfaz para aceder a outra Criação.

Nós estamos, em meio a esta dimensão, reunidos em sete e constituímos uma energia Unificada que transmitimos, por
nossa vez, de uma entidade chamada de Central.

É preciso que compreendam, agora, e que assimilem (além da Vibração própria do Arcanjo Miguel, da Radiação do
Ultravioleta, que inúmeros de vocês perceberam, receberam, e provaram, durante este período), sobre o plano

espiritual, quem é Miguel.

Miguel é um Arcanjo. 

Como todos os Arcanjos, ele pertence à 18ª dimensão, ele pertence a uma linhagem, como eu, chamada de ‘não
evolutiva’ porque fixada, nesta dimensão, em um sentido do Serviço absoluto à Fonte.

Assim, portanto, e assim como eu o disse, nós jamais falhamos. 

Nós servimos, de maneira indefectível, há éons e éons, as Humanidades e as dimensões, transmitindo a Fonte em suas
diferentes composições.

Outro Arcanjo que é específico (mas eu dele falarei, se quiserem, em outro momento) é o Arcanjo Metatron que, ele,
não vem da 18ª dimensão, mas está mais próximo, como ele lhes dirá, da Fonte. 

Estando mais próximo da Fonte, ele é o seu representante.

A Fonte, tendo a capacidade para se dilatar ao infinito, ou para se contrair ao infinito, modifica a sua expansão e a
sua contração. 

A Fonte tem, portanto, necessidade de uma testemunha fiel que permaneça semelhante a ela, quaisquer que sejam
os acontecimentos, quaisquer que sejam as modificações ocorridas em sua própria manifestação de consciência.

Assim, Metatron é o reflexo fiel da Fonte. 
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Não estando ele na capacidade para se contrair ou para se dilatar, ele persiste próximo à dimensão mais elevada e
permanece em meio a esta Vibração. 

Ele permite, portanto, ser, por sua vez, o canal para a Fonte, para ali voltar, ao seu assento, no momento desejado.

No que se refere ao Arcanjo Miguel, ele está presente, em inúmeras tradições, na superfície deste planeta. 

Ele é aquele que é como Deus, MIKA-EL, ele está ligado a AL e a IM, ou seja, ao mistério, elevado. 

Ele está ligado, se quiserem, a esta noção de ‘algo que eleva, que transcende e que retorna’.

***

Assim, a missão de Miguel é, nesta Humanidade, específica. 

É assimilada, e será cada vez mais assimilável, ao que chamaremos, se quiserem, de Espírito do Sol. 

Ele está também, e de maneira um pouco menos convencional, associado ao Espírito de Cristo.

Por quê? 

Miguel se manifesta pelo Fogo.

Ele se manifesta, ele se condensa nos cometas que são uma das suas expressões.

Obviamente, Miguel está além do cometa, mas a sua Consciência pode interferir e se integrar em elementos
cometários, do mesmo modo que o príncipe Miguel é o que permite, realmente, ao seu Sol, aquecer. 

Cristo passou pelo Sol. 

Miguel passou pelo Sol.

Nós empregamos às vezes, e vocês empregam às vezes, em certas terminologias, a palavra ‘Cristo-Miguel’,
simplesmente para ilustrar que duas das principais filiações de Cristo são Miguel. 

Ele é, portanto, no nível de Cristo, dois pilares, sobre os quatro, em relação com o Fogo e a ignição, com a capacidade
para colocar o Fogo. 

Este é o princípio de Cristo-Miguel.

Cristo, Miguel e Maria participam da nova Trindade, aquela que deve permitir acessar uma dimensão bem mais
elevada e não dissociada da Fonte.

Assim é constituído um triângulo radiante de força denominado Cristo/Maria/Miguel.

A energia de Cristo, a energia do Mestre da Luz, se aproxima pouco a pouco e irá se revelar, de maneira progressiva,
por sua vez, ao passo que a energia Metatrônica será ativada, totalmente, na superfície deste planeta.

No que se refere a Maria, como sabem, nós lhe transmitimos os nossos Selos e a nossa Radiância. 

Ela é, portanto, depositária e Mestra, de algum modo, do Plano e do desenvolvimento do Plano da Luz sobre esta
Terra. 

Cristo, Maria e, enfim, Miguel.Miguel é, de algum modo, eu diria, o elemento central, o pivô que permite acender o
Fogo, veicular, em vocês, a transformação ligada à Radiação do Ultravioleta que lhes permite, e já permitiu a

inúmeros de vocês, despertarem para dimensão do Coração.

Com relação ao ‘Fogo do Amor’, Cristo-Miguel representa, de algum modo, o Espírito total do Sol.

Eu os lembro de que o Sol é uma Entidade consciente que é alimentada, em permanência, de maneira um pouco
específica, pelo que chamei de seus corpos de Estado de Ser ou corpos de Eternidade que estão, de algum modo, no

Sol, e que esperam o retorno de vocês.

Assim, Cristo, Miguel e Maria são os guardiões dos seus corpos de Ressurreição. 

Eles têm, a seu modo e de diferentes maneiras, vigiado para que jamais esses corpos de Eternidade fossem
definitivamente cortados da sua densidade encarnada nos seus corpos de personalidade.

Eles tiveram sucesso, em tempos extremamente remotos, em manter, em meio à sua estrutura nos corpos de
personalidade e nos corpos sutis, o traço desta Divindade e a capacidade para religá-los a esta Divindade. 

Isso foi denominado, na tradição oriental, Centelha Divina e Centelha espiritual.

A Centelha Divina é a ressonância que lhes permite conectar, no sentido vibratório, com o seu corpo de Estado de Ser
que vocês devem reencontrar um dia e vocês estão nesse dia.

***



A missão de Miguel é, portanto, múltipla: ela é aquela que permite iniciar o processo do Fogo, em relação com o
Amor e em relação com o retorno à sua Unidade de Estado de Ser. 

Miguel é também aquele que inicia e dirige o Conclave Arcangélico permitindo, nesta dimensão, insuflar um novo
espaço e uma nova dilatação do tempo, relacionados à retificação do tempo, ou seja, o Arcanjo Miguel, por sua

‘forma Micaélica arquetípica’, ligada à 18ª dimensão, é capaz de acertar a Luz que foi falsificada e curvada pelas
Entidades [arcontes] que não queriam mais estar ligadas à Fonte e que não queriam, sobretudo, o retorno à Fonte

de algumas das Sementes de estrelas aproximadas desse plano, deste universo.

Miguel é, portanto, a ligação. 

Ele é como Deus, ele é aquele que está elevado no mistério, o mais próximo de Deus e que lhes mostra o caminho,
permitindo-lhes conectar-se com a sua Unidade e com o seu Estado de Ser.

Ele é, portanto, aquele que vai adoçar esse Fogo pelo Amor de Maria, pelo Amor da Criadora das suas dimensões
físicas unificadas e não dissociadas que foram, depois, dissociadas por algumas intervenções chamadas de exteriores,

como sabem disso.

Existe assim uma Fonte Una/Pai/Mãe que pode se duplicar ela mesma ao infinito e podendo investir, com Consciência,
desde um grão de areia até um conjunto de Sóis. 

Esta Fonte infinita Una/Pai/Mãe foi, por sua vez, copiada e imitada, para criar um princípio de dualidade mantendo-
os nesta matriz.

Assim, a Fonte não é mais chamada de Fonte. 

O Pai/ Mãe não é mais chamado de Pai/Mãe, mas se fez denominar Deus/Diabo. 

Há, nesse nível, uma Vibração ligada à dualidade mantendo-os, de maneira muito lógica, em uma egrégora de
distância, de separação e de medo.

Houve um Deus vingador, houve um Diabo que os perseguiu e que os impediu, assim dizendo, de retornar a Deus, ao
pronunciar a palavra Deus, que era uma Vibração elevada, certamente a Vibração mais alta nesta dualidade e que,

entretanto, os fecha inexoravelmente na dualidade.

Assim como sabem, Cristo, durante a sua viagem Humana, jamais pronunciou essa palavra, qualquer que seja a
língua. 

Ele pronunciou uma palavra precisa que era Abba. 

Ele sempre chamou a Entidade que o enviou como Fonte de tudo, de Pai, e é realmente o Pai que o enviou. 

Quem era o Pai? 

O Pai era a Fonte Una/Pai/Mãe.

Cristo nasceu por um princípio não biológico, natural. 

Ele não veio, entretanto, de uma virgem, no sentido em que quis fazê-lo entender o que vocês chamam de igreja
católica. 

Entretanto, trata-se de uma Criação genética que foi realizada, ao mesmo tempo com o DNA da Divina Maria,
tendo tomado corpo naquele momento, associado a um DNA de origem extra-Humana que tinha a capacidade

para vibrar sobre as dimensões do Amor universal e, portanto, para estar conectado, de maneira indefectível, com a
Fonte e, portanto, com o Pai.Aquele que enviou Cristo, e que ele mesmo fez chamar de Pai, corresponde a uma

Entidade se manifestando, de maneira regular, desde a Criação da dissociação há 300.000 anos. 

Ele é a única Entidade capaz, como Fonte, de materializar um corpo, de recuperá-lo à vontade. 

Entretanto, ele não pode persistir, nesta dimensão, durante muito tempo, sob pena de ser, ele também, cativo do
que vocês chamam, do que nós chamamos, com vocês, desta matriz.Deus é apenas uma Ilusão e uma egrégora

falsificada, situada nos planos mais elevados do mundo astral. 

Assim, quando vocês chamam, em ressonância e em Vibração, ou em oração, a palavra Deus, vocês chamam, do
mesmo modo, o seu antagonista que é chamado de Diabo. 

Trata-se, de fato, da mesma Entidade, elaborando o sistema de controle e se duplicando ela mesma a fim de colocá-
los na dualidade e de manter o estado de dualidade.A Fonte escapa desse condicionamento. 

Cristo escapou desse condicionamento.

***

Assim, conectando-se àquele que se nomeou, si mesmo, o Caminho, a Verdade e a Vida, vocês irão recolocar em
vocês uma filiação da Luz Autêntica, quaisquer que sejam as suas linhagens espirituais, mesmo se elas nada tiverem a

ver com o Arcanjo Miguel, ou com uma linhagem Arcangélica. 

Vocês irão se remeter à Vibração e à filiação daquele que foi enviado pelo Pai, e, então, à Fonte.

É preciso compreender e aceitar, e se vocês o aceitarem vocês irão viver bem depressa a realidade, que a partir do
momento em que, com Consciência, vocês orarem ou apelarem a Deus, vocês chamam, do mesmo modo, a Entidade



denominada Diabo e vocês entram em um ciclo ligado às emoções e ligado a uma situação muito penosa do seu
mental que gira dando voltas e que os mantêm nesta densidade.

Chamar Cristo, não pela forma veiculada pelas igrejas, mas na Luz e na Verdade, assim como lhes foi preconizado,
permite-lhes conectar, necessariamente, com Cristo e com a Fonte e, portanto, evitar a dualidade, em relação com o

que é denominado Deus e Diabo.Deus não é a Verdade. 

Deus é um arconte. 

Deus é o que foi criado pelas Entidades querendo se cortar da Fonte. 

Elas sabiam, entretanto, que o Ser Humano que estivesse preso, por sua dimensão estelar, iria aderir, sem dúvida e
durante milênios, a esta noção de Deus Criador e Diabo separador. 

Entretanto, essas duas Entidades são apenas os dois polos de uma mesma realidade que foi chamada, várias vezes,
de Satã, que estritamente nada tem a ver com o Arcanjo Lúcifer. 

É preciso compreender isso.

A igreja católica, os diferentes movimentos religiosos que associam Satã a Lúcifer, o fazem em total conhecimento de
causa.

A missão de Miguel é, portanto, a de restituí-los à sua filiação original, de revelá-los, pelo Fogo do Amor, o que nada
tem a ver com o que quis chamar a igreja católica de Fogo do inferno. 

Compreendam bem que apenas existe um Fogo do inferno, é aquele da divisão ligada ao Diabo e a Deus.O Fogo do
Amor é um Fogo que eleva, que transcende, que transforma e que purifica. 

Assim é a missão de Miguel: é a de restituir, de algum modo, e segundo as suas frases, ‘a César o que é de César’, de
devolver ‘à Fonte o que é da Fonte’ e de restituir ‘à Fonte o que vem da Fonte’, o que é o caso de vocês,

como Sementes de estrelas.

Assim, pela ação de Miguel, revela-se também a vocês, na Radiação do Ultravioleta e assim como vocês
apreenderam isso, desde 30 de setembro, pela reunião da energia da Fonte e da energia Micaélica e da energia

Mariana Autêntica, para conectar-se com a sua Unidade e com a sua Verdade. 

É assim que o véu é erguido. 

É assim que esta matriz irá se dissolver sozinha, esta matriz que, a um dado momento, foi iniciada pelos Mestres
geneticistas caídos que curvaram o espaço/tempo e que aprisionaram o DNA da Vida, aprisionando-os nesse mundo,

criando estruturas muito lógicas e muito hábeis tendo por nome Karma.O Karma não é uma Criação da Fonte. 

O Karma é uma Criação de Deus ou Diabo. 

Vocês aderiram, constrangidos e forçados, a essas leis de evolução que, entretanto, lhes permitiram aumentar a sua
intensidade de Luz, mesmo ela lhes sendo desconhecida. 

O que quer dizer que ao final desta experiência, quando a missão de Miguel e do Conclave tiver terminado, vocês
irão compreender que deram um salto, em intensidade e em grandeza de Luz, permitindo-lhes, muito rapidamente,

descomprimir, literalmente, o seu corpo de Estado de Ser e de Eternidade, permitindo-lhes então realizar um salto
vibratório, um salto dimensional, extremamente importante.

Dessa maneira, é preciso, entretanto, agradecer àqueles que lhes permitiram experimentar o sofrimento e a
separação. 

Assim, vocês não devem se opor, nem a Deus, nem ao Diabo, mas agradecê-los do fundo da Fonte e pela Vontade
da Fonte. 

É assim que vocês dissolvem a Ilusão e não de outro modo. 

É nesse sentido que lhes é solicitado para voltarem-se para o seu Ser Interior, para voltarem-se para a sua própria
construção de Luz e não para a desconstrução da Ilusão, tal como descreveu o Arcanjo Miguel.

***

O Arcanjo Miguel combate, ele combate não no sentido em que vocês entendem isso: ele irradia a Luz a fim de fazer
cessar as ‘franjas de interferência’ e as zonas de Sombra ligadas a esta matriz na qual vocês evoluíram.

É preciso, entretanto, compreender, coisa que não o compreenderam alguns administradores, em dados momentos
da evolução, que é impossível criar outra coisa,  a não ser uma Vida conectada com a Fonte. 

Tudo o que não está ligado à Fonte não pode perdurar no tempo, no infinito dos tempos e no infinito da
Consciência. 

Isto é impossível.

Assim, nós sabemos que, um dia ou outro, o que alguns de vocês chamam de maus rapazes, voltarão, eles também, à
Luz. 

Entretanto, a Fonte decidiu que esta experiência de mais de 320.000 anos do seu tempo terrestre não deve jamais se



reproduzir.

Assim, as dimensões dissociadas, embora tenham permitido um importante salto da Consciência evolutiva, jamais
serão reproduzidas como tal.

Há, portanto, cessação de uma experiência, realizada há muito tempo, chamada de 3ª dimensão dissociada. 

As 3ªs dimensões poderão ser continuadas, poderão prosseguir, mas não dissociadas, ou seja, que os seres terão a
possibilidade, como isso foi o caso no início de alguns reinos e de algumas civilizações, de conectar, literalmente, com o

corpo de Estado de Ser.

A missão de Miguel é, portanto, efetuar esse basculamento importante, da passagem da dualidade à Unidade, da
dissolução de todas as crenças errôneas que conduziram suas vidas até agora.

Vocês devem fazer a aprendizagem, assim como disse Miguel, da Unidade, através da sua Presença, desta Radiância
e da nossa Radiância, de todos nós, no Conclave.

Vocês têm a possibilidade de nos chamar e de nos pedir o que vocês julgarem bom de nos pedir, em relação ao seu
retorno à Unidade. 

Vocês não podem, contrariamente ao que queriam lhes fazer crer algumas tradições e alguns movimentos espirituais,
chegarem sozinhos a isso. 

Obviamente, a porta e a chave se encontram no seu ser Interior, mas jamais qualquer ser Humano pode chegar à
liberação, sozinho. 

Isso não foi possível senão para alguns grandes seres, particularmente escolhidos, particularmente formados para isso. 

Vocês devem aceitar isso.

Entretanto, a chave encontra-se no seu ser Interior.

Assim como Maria disse, assim como eu repeti e assim como Miguel disse e dirá novamente,nós viemos aqui para lhes
estender a mão, neste período de dissolução da Ilusão. 

É preciso bem compreender que não haverá mais campo de experimentação, neste universo e nesse Sistema Solar, da
dualidade separada da Fonte.

Então, resta-lhes agora dar um passo para nós, a fim de que nós demos mil outros para vocês. 

Basta-lhes cruzar a linha vermelha, de algum modo, que os separa da Unidade. 

Isso necessita de uma mudança radical da sua percepção das coisas. 

Isso necessita de uma mudança radical do seu modo de apreender a Vida, de maneira inevitável, eu diria, nesta
densidade, em termos de ‘bem e mal’. 

Vocês estão além do bem e do mal, porque vocês são, assim como dissemos, Sementes de estrelas.

Miguel veio, e nós vimos, para revelar a sua dimensão de Sementes de estrelas e para fazê-los penetrar na
verdadeira Trindade (ligada a Cristo, Maria e Miguel) que estritamente nada tem a ver com a Trindade denominada

Deus/Pai, Filho, Santo Espírito.

Jamais esqueçam que aqueles que os separaram, que os atraíram nesta matriz, conhecem perfeitamente as leis da
genética e as leis da energética. 

Eles sabem como lidar com isso de forma excessiva. 

Eles sabem insuflar novas crenças e afastá-los dos seus objetivos por um processo chamado de ‘distração’.

Entretanto, e como sabem, o Arcanjo Miguel conseguiu, pela associação com sua irradiação da Fonte, apoiar sobre
ele algo de excepcional que foi ter podido dissolver uma série de irregularidades que os impedia, literalmente, de

acessar a Unidade. 

Hoje, isto está realizado.

Vocês irão viver, portanto, cada vez mais, os contatos com essas dimensões das quais estiveram cortados.

Não é preciso se surpreender de ouvir falar, de sentir e de ver Presenças, de sentir episódios de fadiga ou, ao contrário,
de Alegria extrema. 

Isso faz parte do seu caminho de retorno a casa.

Apoiados em suas linhagens espirituais, apoiados na Revelação da sua Semente de estrela, apoiados na ajuda dada
pela nova Trindade Cristo/Maria/Miguel, vocês irão se tornar, dentro de muito pouco tempo, seres

multidimensionais.Miguel e nós, o Conclave, estamos aí para isso.

Aí está a primeira parte do que tinha a lhes dizer com relação à missão de Miguel: ele é o Fogo, o Fogo que revela, o
Fogo do Amor, o Fogo da Unificação e do retorno à Unidade.

Com relação a isso, e antes de lhes dar a palavra para questões diversas relacionadas ao que acontece durante os
seus dias, eu quero ouvir as questões relativas à missão de Miguel.



***

Questão: quando chamamos Cristo, é preciso chamar Cristo ou Yeshua?

Você deve encontrar a sílaba sagrada. 

O verdadeiro nome de Cristo não é Cristo nem Yeshua. 

Obviamente, Cristo ou Yeshua os aproxima da Vibração d'Ele, quando chamado.

Recordem que o chamado não está no nome que você dá, mas na Vibração que você emite. 

Entretanto, a Vibração mais autêntica é KI-RIS-THI (e não TO).

***

Questão: qual é a relação com Isis, no Egito?

Relação total. 

Mas pronunciar IS-IS não é a mesma coisa que pronunciar Isis.

***

Questão: a antiga Trindade, que era o Pai Divino, o Espírito Santo, o Filho, tornou-se assim Cristo, Maria e Miguel?

A Trindade, criada por aquele que se chamou São Paulo, Pai/Filho/Espírito Santo, voluntariamente eliminou a
dimensão feminina de Maria, porque não era necessário, sobretudo, que a Humanidade soubesse que não havia um
Criador, mas uma Criadora, para lhes esconder a Verdade, a fim de que vocês não tivessem acesso a esta dimensão.

***

Questão: com relação ao que disse de Deus e Diabo, o que dizer de Santos como São Francisco de Assis, por exemplo,
ou outros, que apelavam a Deus regularmente?

Há, aí, uma época diferente. 

Entretanto, aqueles que aceitaram o sacrifício de serem estigmatizados, na igreja católica ou fora dela, não tiveram
outra possibilidade senão manter esta falsificação, a fim de que a história não morresse. 

Não havia outra escolha, naquele momento.

***

Questão: quais são as linhagens espirituais?

Há uma Fonte Pai/Mãe, Una. 

Há Metatron que guarda o trono. 

Em torno do seu trono encontram-se os Quatro Viventes, Hayoth Ha Kodesh, Serafins.

Eles encontram, na implantação de dimensões, mesmo da sua dimensão, os seus equivalentes, denominados
'elementos'. 

Cada Hayoth Ha Kodesh ou Serafim primordial está em relação com um dos elementos.

Aquele do Fogo (e eu darei apenas este) é denominado Vehuiah. 

Ele é o gênio Criador do Fogo. 

Toda manifestação tem por base o Quatro, nesta dimensão como em outras dimensões.

Foi, portanto, lógico que a sua descida Dimensional, que a sua exploração Dimensional, além da experiência
anedótica desta terceira dimensão, se fizesse sendo apoiada por Quatro elementos. 

Cada um dos elementos toma, para vocês, uma coloração diferente, encontrando a sua Fonte em meio a uma
galáxia ou a um Sistema Solar específico.

Assim, alguns de vocês têm linhagens Pleiadianas, ou ainda, Arcturianas, ou ainda Sirianas, ou ainda Vegalianas.



Cada uma das suas linhagens sustenta um dos elementos constituintes, em vocês, desse corpo, mas, sobretudo, da sua
alma e do seu Espírito. 

São as Rodas nas Rodas, descritas pelo Arcanjo, por Ezequiel, que permitiram, se quiserem, compactar, materializar e
criar as dimensões.

Assim, vocês são portadores da chama da Vida. 

Assim, vocês são portadores das Quatro bases de DNA. 

Assim, vocês são portadores de um conjunto de Vibrações cuja origem situa-se nas primeiras emanações da Fonte,
chamadas de filiações.

Cada uma das suas filiações lhes confere certo número de especifidades, nesta dimensão, como no seu corpo de
Estado de Ser. 

Entretanto, essas filiações não lhes são comunicadas do exterior, mas ser-lhes-ão reveladas, quando chegar a hora,
por vocês mesmos, no Interior de vocês mesmos.

***

Questão: é a mesma coisa que o que chamamos de dimensão estelar?

Há a noção de Semente de estrela. 

A Semente de estrela é a sua origem estelar, efetivamente, mas, mesmo nesta dimensão estelar, vocês participam e
recebem informações, influxos, impulsos, se preferirem, vindos de três outros lugares.

É extremamente raro e pouco frequente que algumas Entidades, ou algumas Consciências, tenham por origem estelar
duas filiações espirituais comuns e idênticas. 

Este é o caso para KI-RIS-THI, assim como eu lhes disse, porque duas de suas filiações estão ligadas ao Arcanjo Miguel.

Vocês podem, por exemplo, ter uma dimensão de Semente de estrela que é, de fato, o lugar de onde vocês vieram
para vir sobre a Terra, por exemplo, Vegaliana, e ter, mesmo em sua Semente de estrela, uma filiação, obviamente

Vegaliana, mas também uma filiação vinda de Órion ou ainda uma filiação vinda de Sirius ou ainda de Altair.

Por esses mecanismos complexos (cuja palavra mais adaptada seria ‘aliança’), aliança com outras linhagens, com
outros povos, resultou uma fusão e a aquisição de alguns potenciais, em relação com os Quatro Viventes, refletindo-se

no seu destino e no seu caminho.

Assim, uma das suas filiações está, obviamente, em relação com a sua dimensão de Semente de estrela.

***

Questão: quais diferenças vocês fazem entre Satã e Lúcifer?

Satã é Deus/Diabo. 

Ele pertence ao reino dos Arcontes. 

Ele pertence àquele que criou o sistema de controle Humano.

Lúcifer trouxe-lhes uma forma de liberdade, entretanto, ele entrou em contradição com a ‘Lei de não ingerência e de
não violação do livre arbítrio’ desejada pela Fonte.

Entretanto, o Arcanjo Lúcifer está doravante redimido. 

Ele não pode assumir o seu papel no Conclave Arcangélico, mas ele irá reencontrar o seu lugar, assim que esta
dimensão for dissolvida.

***

Questão: que ligação há entre os Quatro Viventes e a Civilização dos Triângulos que seria a origem de todas as
civilizações?

A ligação é muito simples, está ligada ao número. 

Assim como lhes disse, no mês de maio, a Vibração é número, a Fonte é número.

O número 1 remete-os à Unidade da Fonte UNA Pai/Mãe. 



A Fonte, ela mesma, tendo a capacidade para se duplicar e para se multiplicar, é obrigada a deixar, no lugar de
onde ela emana ou de onde ela nasce, uma testemunha. 

Essa testemunha é o Arcanjo Metatron.

E, portanto, o 1 torna-se 2. 

Em seguida, o 2 dá o 3. 

O 3 é um ternário, aquele que opera a Criação. 

O 3 dá o 4, que estabiliza a Criação nas Rodas da Vida. 

O 4 dá o 5, que define o sentido do movimento. 

O 5 dá o 6, que permite a escolha. 

O 6 dá o 7, que dá a concretização e as ferramentas para concluir a Criação. 

O 8 dá a justiça e o equilíbrio. 

O 9 firma o retorno à Unidade. 

E assim por diante.

Assim, a Civilização dos Triângulos, unida por 4, contribui para dar uma base de Vida e de movimento ao que é
chamado de Quatro Viventes.

***

Questão: é para dizer que o triângulo seria um dos Quatro Viventes?

Exatamente, que foi falsificado, obviamente, e preso aqui, como símbolo de uma Luz falsificada. 

Recordem que aqueles que os constrangeram e escravizaram não podem nada criar que escape às leis. 

Entretanto, eles podem fazer de forma que essas leis sejam deturpadas e desviadas, mas eles não podem nada criar
por si próprios.

Eles são então obrigados, literalmente, e eles foram obrigados, a utilizar os símbolos existentes para se fazerem
diabólicos.

***

Questão: a partir desses dados, qual é a posição de IS IS?

Ela está no centro. 

Ela faz parte do triângulo, mas ela está também no centro. 

Ela é a matriz que foi substituída, falsificada, pelo olho, no meio do triângulo dos Illuminati.

O olho olha. O olho tenta compreender. 

A matriz recebe. Isso não é a mesma coisa. 

IS IS é uma das partes da nova Trindade, mas está também no centro, como Criadora. 

Ela está, se preferirem, no centro do círculo, no centro do Conclave. 

Ela é, se preferirem, o início dos Triângulos.

O desenvolvimento que lhes dei corresponde ao aspecto mais autêntico da realidade do que é Maria. 

Não entrarei em qualquer noção histórica com relação a Maria porque Maria, além do corpo que emprestou nos
caminhos da encarnação, e bem além, trata-se de um arquétipo.

Ela é Fonte Pai/Mãe, Una, andrógina. 

Ela é polaridade feminina, mas ela é também polaridade andrógina. 

Ela é aquela que sustenta a vida nessas dimensões. 

Ela é a emanação, o princípio, e a base, tudo sendo o início.

***

Questão: ela é então a trama e o um?



Isso parece bem coerente.

***

Questão: podemos dizer que somos representados por um Triângulo e que Maria é o centro?

Vocês fazem parte de linhagens ditas evolutivas.

Vocês são partes da Fonte e devem retornar à Fonte. 

Retornar à Fonte necessita de percorrer certo número de planos dimensionais. 

Alguns desses planos dimensionais são passagens obrigatórias. 

Algumas passagens dimensionais não são obrigatórias. 

Efetivamente, vocês repassarão, em outros espaços, em outros tempos, se é que podemos falar de tempo, pela
dimensão triangular. 

Virá um momento em que o substrato biológico, mesmo multidimensional, à base de silício, deverá desaparecer. 

O princípio de retorno à Unidade e, portanto, à Fonte, passa pela passagem da tripla Unidade.

***

Questão: a décima primeira lâmpada, associada a IS, tem uma ligação com Maria, como IS IS?

Sim. 

A 11ª lâmpada, ou 11º corpo, está ligado ao Verbo Criador. 

No começo era o Verbo e o Verbo estava com Deus. 

O que é o verbo, se não Maria? 

Cristo, seu filho, é o Caminho, a Verdade e a Vida, mas o impulso inicial, ligado ao verbo Criador, é IS IS.

***

Questão: o IM corresponderia a Miguel?

Sim.

O AL corresponde a El - Ho - Im, ou El - Ho - A.

O AL, EL, IL, OL, UL corresponde à mesma sílaba.

***

Questão: que é Ahriman?

Ahriman, de que falou Rudolf Steiner, ou Loup Fenris, corresponde à mesma lenda, corresponde a uma das histórias
possíveis em relação a Lúcifer. 

Lúcifer teve, assim, uma missão. 

Não é aquela que quiseram lhes fazer crer a história comumente admitida. 

Ahriman, ou o Loup Fenris, são lendas vindas dos países nórdicos.

Não esqueçam contudo que, em todas as civilizações, em todas as tradições, há uma trama comum, que cada
crença faz aderir na vivência das pessoas.

Então, não é necessário, aí tampouco, desenvolver sobre esta lenda, ou esse princípio.

O ‘princípio de Lúcifer’ ou o ‘princípio de Ahriman’ é a mesma coisa: corresponde ao princípio denominado «ordem de
precedência», ou seja, instalar uma desigualdade onde só os mais fortes são capazes de sobreviver. 

Entretanto, isso não corresponde à Vontade da Fonte. 

Nisso, o Arcanjo Lúcifer, em um dado momento, induziu uma forma de distorção que ele pensava poder conter: o
‘princípio de dualidade’.



Não iremos adiante.
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Questão: poderia desenvolver sobre a androginia?

No que se refere à sua Consciência, nesse corpo de 3ª dimensão, a androginia primordial ligada à ativação da
12ª Lâmpada, assim chamada por Miguel, caracteriza-se por uma modificação do funcionamento dos seus

hemisférios cerebrais e da Consciência. 
O equilíbrio entre o polo masculino e feminino torna-se total. 

Entretanto, não pode haver, por razões de conformação fisiológica, biológica, modificação da sua estrutura
física no aspecto andrógino.

Isso apenas será realizado quando a mutação do DNA tiver sido completada e quando o sistema carbônico for
um sistema de silício, no momento da passagem na 5ª dimensão, mas não antes.

A androginia primordial atinge, antes de tudo, em meio a esta dimensão, o seu funcionamento da Consciência,
onde a intuição vai assumir o controle sobre a razão, onde a polaridade receptiva vai se tornar mais importante

do que a polaridade emissora.
Vocês passam de um encaminhamento exterior para um encaminhamento interior.

Há então uma reversão da Consciência, do exterior para o Interior.
Há, também, e haverá uma reversão de cima abaixo e debaixo para cima, mas isso não será realizado enquanto

a Presença do Arcanjo Uriel não tiver sido manifestada na sua dimensão.
A androginia primordial que lhes é proposta, em função da evolução da sua Consciência, e do acendimento

então das cinco novas Lâmpadas, corresponde a um modo de funcionamento diferente da Consciência e, isso,
em todos os sentidos.

Isso pode se refletir também por modificações importantes em diversos comportamentos ativos ou sexuais da
vida. 

***

Questão: um contato com o corpo de Estado de Ser pode provocar reações físicas?

Bem amado, a passagem do mental ao Supramental é marcada por um limiar manifestando-se no corpo de
diferentes modos.

Seja por uma sensação de vertigem. 
Seja por uma sensação de buraco negro. 

Seja por uma percepção energética extremamente potente, refletindo a modificação e as modificações
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ocorridas no modo de funcionamento de Consciência.
Isto corresponde à etapa, ou às etapas preliminares, permitindo, nesse momento, ao corpo de Estado de Ser

entrar em contato e em confiança com o seu corpo de personalidade.
Trata-se então das primícias, no sentido mais nobre, desse contato. 

O corpo de Estado de Ser apenas pode ser penetrado pela Consciência a partir do momento em que o
obstáculo essencial à sua ascensão, que é o mental, se encontrar em repouso.

O mental em repouso permite acessar, pela Graça atual, muito mais facilmente do que no passado, o
Supramental. 

Entretanto, o mental deve estar totalmente em repouso porque o modo de funcionamento desse corpo
necessita de uma Consciência pura, que eu chamaria de liberada das influências mentais ou das influências

emocionais, ou seja, do que faz o seu corpo de personalidade, ficando bem entendido que eu chamo de corpo
de personalidade o conjunto do seu corpo físico e das estruturas denominadas sutis.

O corpo de Estado de Ser, quanto a ele, corresponde unicamente ao corpo espiritual, despojado do corpo
físico, do corpo etéreo, do corpo astral, do corpo mental e mesmo do corpo causal. 

***

Questão: Se, para contatar esse corpo de Estado de Ser, é preciso estar despojado de todos os
corpos que acaba de descrever, como então, enquanto ser encarnado, contatar esse corpo de

Estado de Ser?

Quem disse que precisaria se despojar do que quer que seja?
Penetrar o corpo de Estado de Ser, no momento, necessita de abandonar, de maneira transitória, o corpo de

personalidade, uma vez que você o reencontra ao voltar. 
Entretanto, a Consciência, para poder se transladar em meio a esta 5ª Dimensão, deve poder parar os

funcionamentos de tudo o que é limitante e que os mantém em meio à Ilusão da 3ª Dimensão, até o corpo
causal que está ligado ao princípio de ação/reação e à lei de causalidade, em relação com esta dimensão que

vocês experimentam.
Assim, portanto, nada há que abandonar.

Isto seria uma concepção mental. 
Há simplesmente que abandonar-se e nada fazer, o que não é de todo modo a mesma coisa como uma

vontade de abandono de si mesmo, do corpo mental ou das emoções ou de um fator limitante causal, qualquer
que seja. 

Há então que deixar, que se deixar penetrar pelas energias da Luz Supramental a fim de que elas os levem,
literalmente, em Consciência, e somente em Consciência, ao corpo de Estado de Ser e não há, portanto,

trabalho a fazer.
A partir do momento em que o seu mental decidir parar o mental, ele não pode fazê-lo.

A partir do momento em que você decidir, através das suas emoções, parar as suas emoções, você jamais irá
conseguir.

A partir do momento em que você decidir, por você mesmo, qualquer coisa, você recorre a um nível de energia
que se situa no próprio nível onde está situado o problema, isso não pode funcionar. 

Assim, de fato, e isso funciona em todos os setores da sua vida, quando Cristo disse: «procure o Reino dos
Céus e o resto ser-lhe-á acrescentado», isso quer dizer simplesmente que não resolvemos um problema no

nível em que ele está situado, mas recorrendo. 
Este apelo não é um apelo, no sentido comum do termo, mas passando, transladando, literalmente, a

Consciência, neste nível.
Existe, portanto, um mecanismo específico, de transferências de Consciência, da translação da Consciência,

necessitando de abandonar-se. 
Eu associo a isso tudo o que eu lhes disse sobre o abandono à Luz.

Entretanto, penetrar o Estado de Ser necessita de colocar em repouso, de ceder à Inteligência da Luz a fim
dela lhes permitir reencontrar, literalmente, o corpo de Estado de Ser. 

O que era impossível, em tempos não tão remotos, desde aproximadamente uns trinta anos, torna-se hoje
cada vez mais possível porque nós conseguimos, ainda uma vez, sucesso na eliminação das franjas de

interferência ou, se preferirem, da barreira causal que limitava o acesso a esse Supramental. 
Hoje, é possível juntarem-se ao Supramental.

Vocês podem associá-lo a partir do momento em que vocês forem capazes, mesmo essa palavra não sendo
de fato adequada, de deixar se instalar em vocês esta Luz do Supramental.

É mesmo nesta Luz do Supramental, do Sol, que se encontra o seu corpo de Estado de Ser.
Os diversos protocolos que lhes foram dados permitiram também aproximarem-se desse corpo que

chamamos de 5ª Dimensão.
O trabalho de Consciência, realizado pelo conjunto do Conclave e por vocês mesmos, permite também se

aproximar, de maneira mais adequada, desse corpo de Estado de Ser.
As primícias devem ser pesquisadas e lhes foram dadas pelo Arcanjo Miguel durante os Casamentos



Celestes. 
Isso corresponde, de início, ao estabelecimento do som interior, manifestando-se no ouvido, e em seguida à
instalação do silêncio ou do Coro dos Anjos que irá permitir, naquele momento, acionar o limiar quântico da

Consciência que firma a sua liberação desses planos da personalidade a fim de penetrar os planos do Estado
de Ser.

***

Questão: o «soltar» permite atingir o que acabou de falar?

Na condição de que o «soltar» não seja um ato da Consciência ordinária ou um ato mental. 
Você pode decidir soltar com o seu mental e dizer, por exemplo, eu abandono a luta em relação a tal situação. 

Isso pode ser uma primeira etapa para o soltar.
Mas isso não é o abandono. 

O abandono é um ato de fé e de confiança na Luz onde, nesse momento, você entrega o seu Espírito, assim
como o disse o Cristo, literalmente, em nome da Luz.

Quando ele disse: «Pai, eu entrego o meu Espírito em tuas mãos», é a mesma coisa.
Isso se chama, em linguagem simbólica, a crucificação que permite, literalmente, a Ressurreição. 

Assim, portanto, isso não é um contrato passado entre o seu mental e outra parte do seu mental, mas, sim, um
ato de abandono à Luz que vai, efetivamente, além do soltar.

Trata-se de abandonar todo sistema de controle para entrar na sua própria mestria, que é o abandono à Luz. 

***

Questão: ao que correspondem as vibrações que podemos sentir no rosto?

A ativação de diversos pontos de vibração, na sua face, corresponde, de maneira geral, à ativação das três
últimas Lâmpadas. 

Elas traçam, no seu rosto, circuitos de vibrações que os mais sensíveis de vocês podem perceber e sentir.
Aqueles que têm a oportunidade de perceber essas vibrações podem disso se servir a fim de focalizar ou de

colocar a Consciência em cima, a fim de aumentar o funcionamento vibratório. 

Existem técnicas que permitem focalizar a Consciência sobre o 11º ou o 12º corpo, permitindo comunicar-se
com uma série de funções espirituais, em meio mesmo à sua densidade.

Assim, a focalização sobre a 12ª Lâmpada, denominada andrógina primordial, permite-lhes colocar em
contato o plano denso, no qual vocês estão, com os planos mais elevados da Luz. 

Isso permite a algumas formas de Consciência manifestar-se, de maneira temporária, em meio à sua
densidade e a fim de ali trabalhar, de uma maneira ou de outra. 

Do mesmo modo, a partir do momento em que vocês perceberem a Vibração sobre a 11ª Lâmpada, ou 11º
corpo, corpo do verbo Criador e a porta do silêncio interior, naquele momento, vocês têm a possibilidade,

ativando a Vibração (simplesmente focalizando a sua consciência sobre esse ponto), de favorecer a reversão
que irá permitir a passagem ao corpo de Estado de Ser. 

Do mesmo modo, e eu terminarei com isso, a focalização sobre o 10º corpo, ou corpo de comunicação com o
Divino, permite-lhes, ao focalizar a sua Consciência em cima, modificar o som existente em seus ouvidos ou

no seu ouvido, dando-lhes acesso ao que é chamado de Anal Akáshico e permitindo ler o Livro da Vida, da sua,
daquele do Universo ou de uma outra pessoa.

Essas são as funções espirituais, assim como a telepatia e outras, que vão se manifestar cada vez mais nas
semanas e meses e os alguns anos que lhes restam a viver nesta dimensão. 

A Revelação faz parte disso.
A partir do momento em que o Ser humano se despertar a esta dimensão de Estado de Ser, em meio mesmo

a esta dimensão, manifestam-se poderes espirituais chamados de Siddhis. 
Estes são apenas o resultado do contato com a Luz e se manifestam em meio à sua densidade. 

Trata-se, nesse nível, de um aprendizado que irá lhes permitir manifestar os seus dons espirituais e iluminar o
seu caminho de maneira mais precisa do que com o mental.

Vocês sabem que as cinco sílabas sagradas correspondem à ativação de cinco pontos na cabeça.
Entretanto, vocês sabem também que existem 12 Lâmpadas ao redor da cabeça correspondendo às 12

Estrelas ou às 12 Lâmpadas de Maria. 
Vocês ainda não têm a compreensão e a vivência do conjunto dessas 12 Lâmpadas, entretanto, duas dessas
Lâmpadas, assim como as descrevi, correspondem a funções que se ativam cada vez mais no Ser humano. 

Mas existem 12 pontos de Vibração, em torno da cabeça, correspondentes à fusão da Coroa Radiante da
cabeça, da Coroa Radiante do Coração, no nível da cabeça, desta vez. 

Isto não foi ainda explicado e não tem necessidade de ser explicado mais adiante. 
Simplesmente, isso é uma Verdade e uma realidade.



Existem 12 pontos de Vibração ao redor da cabeça, permitindo, justamente, a saída da sua alma e do seu
Espírito, desta prisão.

Isto lhes será amplamente desvendado no próximo ano, a partir do momento em que as outras, as últimas
chaves Metatrônicas lhes forem entregues. 

***

Questão: quando eu me abandono à Luz, acontece frequentemente de cair no inconsciente, ou no
sono. Como remediar isso?

Cair no inconsciente ou no sono, quando de um trabalho espiritual ou energético, significa um progresso. 
Este progresso, entretanto, chega a um estado em que o mental e a Consciência mental obstruem, literalmente,

a Consciência a fim de que esta não possa escapar no nível da supra Consciência. 

Este é um processo que será passado progressivamente e à medida das Radiações Arcangélicas,
progressivamente e à medida das reuniões dadas pelo Conclave Arcangélico e do Arcanjo Miguel. 

É uma etapa que muitos seres humanos vivem, ou irão viver, ou já viveram.
Basta compreender que é apenas uma etapa para a conclusão do Estado de Ser.

Não há que se inquietar.
Isso irá desaparecer, quando chegar a hora.

Do mesmo modo, alguns seres tendo acesso ao Estado de Ser encontram-se bloqueados, de uma maneira ou
de outra, no corpo físico.

De fato, o acesso ao Estado de Ser não deve fazê-los partir de maneira definitiva, neste Estado de Ser, senão
nós perderíamos a vantagem do trabalho que nós efetuamos, juntos, desde o início deste ano. 

***

Questão: como permanecer concentrado, quando meditamos, apesar dos barulhos exteriores?

Bem amado, o objetivo da meditação não é o de ficar concentrado, nem desconcentrado. 
O objetivo é o de ficar relaxado e atento ao que acontece, um pouco na posição de observador exterior.

Entretanto, o fato de estar desconcentrado, e então não relaxado, em relação com os barulhos exteriores ou
perturbações exteriores, qualquer que seja a posição do corpo, ou com um prurido aparecendo em um lugar

específico do corpo, indica, justamente, a incapacidade ou a dificuldade para se abandonar.
Não há, portanto, um problema de concentração, mas, bem mais, um problema de relaxamento e de

abandono. 
Naquele momento, a Consciência está voltada para os sinais exteriores e não para os sinais interiores. 

Qualquer que seja a Vibração percebida, a etapa posterior consiste então em se abandonar totalmente à Luz,
apenas pronunciando-a ou aceitando-a.

Naquele momento, as perturbações, ditas exteriores, não terão mais qualquer influência sobre o relaxamento já
que não será uma concentração, mas um relaxamento e um abandono.

***

Questão: como viver o abandono, sendo observador dos fenômenos que eu vivo?

Bem amado, vemos aí um problema comum a muitos seres humanos a caminho para o seu Estado de Ser.
Trata-se do seu hábito, nesta dimensão, de funcionar com o mental, discriminando em perpétua atividade. 

Obviamente, a cessação da atividade mental pode ser obtida pela meditação. 
Entretanto, assim que fenômenos novos ocorrem na meditação (e este é o caso durante as primícias do

acesso ao Estado de Ser), o mental se manifesta de novo instantaneamente, obviamente.
Então, convém trabalhar. 

Não há técnica, propriamente falando, já que, frequentemente, nós dissemos que seria o passo que deveriam
dar até nós. 

Entretanto, isso apenas ocorre a partir do momento em que vocês aceitam, em Consciência, na Unidade, na
Verdade, no seu mental, nas suas emoções e no seu corpo, abandonarem-se à Unidade. 

Não há técnica propriamente falando para acessar esta Unidade. 
Há técnicas preparatórias que lhes foram comunicadas pela Intraterra, referentes aos cristais, obviamente. 

Elas lhes foram também comunicadas, sob a forma de alguns protocolos de meditação, em particular a
meditação dita «sobre o Coração», de RAM. 

Esses caminhos foram oferecidos a fim de lhes permitir aproximarem-se do instante do abandono. 



Mas, vocês sozinhos, podem realizar o abandono. 
O abandono, ainda uma vez, é um ato de fé e de confiança total na Luz. 

É isso que vocês devem iniciar em vocês. 
Vocês têm tempo de realizá-lo porque cada um deve realizar este abandono, de maneira autêntica. 

Isto necessita de uma revolução da Consciência. 
Não é algo muito simples, abandonar-se totalmente. 

Mesmo se isso pudesse ser simples, em contato com a Consciência mental, isso não é a realidade do
abandono.

Entretanto, é uma primeira etapa neste caminho.
O caminho do abandono pode levar, em função de resistências interiores que vocês têm, em função de seus
próprios esquemas, vindos da sua educação, vindos do seu carma, vindos das suas experiências, levar certo

tempo. 
O abandono corresponderia, se quiserem, a deixar exprimir-se, totalmente, a criança interior, sem oprimi-la,

sem estar submissa a condicionamentos ou a crenças quaisquer. 
Isso necessita da desconstrução total, em vocês, de todas as crenças, quaisquer que sejam, a fim de

chegarem, novos e nus, a esta etapa de abandono.
Mas isso vem, estejam certos.

***
 

Questão: qual é a diferença entre um ensinamento pelo Verbo e um ensinamento por escrito? 

Por que nós lhes demos reuniões formais, ao longo deste ano, no momento dos Casamentos Celestes? 
Porque vocês estariam em contato, nesse momento, com a Vibração e não com palavras. 

Exceto aqueles, obviamente, que estiveram presentes e que assistiram.
Entretanto, os outros encontraram apenas as palavras próximas do episódio vibratório. 

Obviamente, o ensinamento pela Vibração é o ensinamento mais adequado.
Porque, a partir do momento em que houver escrita, em que houver leitura, há necessariamente transformação

pelo filtro do seu mental.
Assim, as mesmas palavras não evocam as mesmas Vibrações para cada um.

Entretanto, o modo como procedemos durante este ano (o qual continuaremos a proceder) permite,
literalmente, aliviar a sua Consciência na Fonte da Vibração.

Entretanto, reencontrando, e de maneira secundária, as palavras, vocês têm a possibilidade consciente de
rememorar a Vibração lendo as palavras.

O que não seria o caso se lhes déssemos as palavras antes da Vibração. 

***

Questão: quando não conseguimos ficar suficientemente atentos para «reter» todas as palavras de
um tal ensinamento, como isso acontece no nível vibratório?

Assim como o Arcanjo Miguel disse e repetiu, vocês não têm que se preocupar com a compreensão das
palavras. 

Vocês têm que viver a Vibração. 
Não é portanto questão de reter, mas, ao contrário, de relaxar.

Assim, além das palavras e da compreensão intelectual e mental, existe um veículo ligado às percepções
vibratórias dos novos pontos da Consciência que é amplamente mais importante do que as palavras que vocês

colocam em cima, quanto à explicação.
É desejável viver a Vibração antes de ter as palavras, aí também porque jamais as palavras irão conduzi-los à

Vibração. 
Por mais que vocês lerem que o 12º corpo está ligado a tal Vibração e a tal função, não é por isso que vocês

irão experimentar a Vibração. 

***

Questão : pode nos falar das diferentes famílias de almas?

É extremamente atraente falar de almas irmãs ou de chamas gêmeas porque isso explica a incompletude do
Ser humano. 

Então, querer se reencontrar nas famílias de almas é, também, certamente, apaixonante. 
Assim, querer reencontrar uma alma irmã ou uma chama gêmea ou uma alma gêmea é, certamente, muito



apaixonante. 
Mas, fazendo essa volta, vocês se afastam de sua completitude.

Vocês são completos em vocês, totalmente sós. 
Existem, certamente, filiações e relações de alma que nada têm a ver com a encarnação, mas procurá-las ou

compreendê-las os faz sair da sua Unidade primeira.
Vocês devem, hoje, superar esta noção, a fim de encontrar o seu Estado de Ser. 
Vocês não podem encontrar o Estado de Ser procurando um outro Estado de Ser.

Continuando sobre este ensinamento, é ele que permitiu abri-los à realidade de outras dimensões e Anjos.
Isto foi fundamental.

Entretanto, convém compreender que alguns ensinamentos devem ser superados e transcendidos. 
São apenas etapas, não é preciso ali parar.

Se tivermos que falar de família de almas, a única coisa que poderíamos dizer é algo em relação com a
Vibração. 

A Vibração faz com que existam almas com polaridades, a fim de reencontrarem a sua Fonte primeira.
Essas polaridades são a Essência do trabalho a efetuar, e efetuado no curso de uma encarnação e no curso de

várias encarnações, nesta Ilusão.
Algumas almas devem trabalhar a matéria. 

Algumas almas devem trabalhar a comunicação ou a relação de ser. 
Algumas almas devem trabalhar o lado espiritual sem a matéria. 

Assim, vocês teriam uma coloração de almas. 
Mas o objetivo da sua alma, hoje, é o de recuperar a sua brancura, ou seja, o seu Estado de Ser, ou seja, a sua

ausência de coloração ligada à falsificação desse mundo.

Assim, não se prendam em reencontrar o seu sentido de alma, mas, sobretudo, o sentido do seu Espírito e a
brancura da sua alma, e não mais polarizada pela encarnação. 

***

Questão: poderia nos falar da forma, de algum modo, dos Arcanjos?

A nossa forma, da nossa dimensão, é a forma de uma Embarcação de Luz, chamada de pássaro, se
preferirem, e esse pássaro não tem absolutamente o órgão de reprodução, qualquer que seja. 

Eu devo especificar que, mesmo na nossa manifestação antropomórfica (assim como, por exemplo, eu sou
parecido com aquele que eu guardo, com uma forma humana), não nos é permitido nos mostrar sem os

nossos atributos vibratórios que estão ligados ao que vocês chamam, de acordo com a sua visão, de asas e de
mantos. 

Entretanto, mesmo esse corpo é um corpo que eu qualificaria de andrógino e de muito jovem. 
Existem apenas duas exceções nesta apresentação. 

A primeira se refere ao Arcanjo Gabriel, que se apresenta sempre sob a forma de um homem idoso, por uma
razão que ele próprio irá desvendar, ou que eu irei desvendar, quando chegar a hora.

O Arcanjo Metatron, quanto a ele, não pode haver qualquer antropomorfismo, estando mais próximo da Fonte e
sendo a ligação entre a 18ª dimensão, ou seja, a nossa, e a Fonte. 

Ele está além de qualquer antropomorfismo.
Mesmo pertencendo a esta 18ª dimensão, ele não pode descer até a 5ª dimensão.

No que se refere aos outros Arcanjos (Miguel, Uriel, Rafael, Jofiel e eu mesmo), nós podemos aparecer ao
humano em Consciência, em Vibração, aos seus olhos de carne sob a forma de um ser específico, vagamente

antropomorfizado, com uma cabeleira longa, por uma razão precisa. 

***

Questão: qual seria então a forma de Metatron?

Muito simples: um tubo de Luz branca.
Entretanto, eu especifico, um grupo de tubos. 

Eu não responderei no momento.
O acesso à energia Metatrônica lhes é revelado através do transporte de certo número de Radiações, vindas

de alguns lugares, no nível dos universos, do seu universo.
Entretanto, Metatron na sua forma de Consciência a mais pura, é efetivamente um cilindro de Luz branca. 

***



Questão: como saber se um mestre que se apresenta, em outros planos, é realmente um Ser de
Luz?

Compete-lhes fazer o discernimento. 
Nós tomaremos o problema de outro modo, bem amado. 

Imagine que, diante de você, com os olhos abertos ou no sono, uma forma se manifeste, nesta Luz e diz que
ela se chama de tal modo, é isso suficiente para crer que ela seja o que ela diz que é? 

Toda questão está aí.
Quando da relação entre uma Consciência de outro plano e a sua Consciência, qual é a Vibração que se

estabelece? 
Por onde se estabelece o contato, independentemente do aspecto visual?

Há odores? 
Há uma vibração de algumas das suas Lâmpadas?

Do conjunto das suas Lâmpadas? 
Qual é o estado de Consciência no qual você se sente?

Retenha bem que não é porque uma Vibração é percebida na parte superior do sétimo Chacra que isto
significa um contato com a Luz Autêntica. 

Somente é Entidade da Luz Vibral aquela que os liberar e que não os condicionar de qualquer maneira e os
deixar inteira Liberdade. 

A partir do momento em que uma entidade ou uma Consciência, qualquer que seja o aspecto muito agradável
que possa revestir manifestando-se a você, assim como em um estado de Consciência modificada como no

estado de despertamento ordinário, convém compreender o que é mostrado através da Vibração como
também através de palavras. 

A partir do momento em que houver o sentimento de que algo os induz à noção de castigo, à noção de
punição, à noção de pecado, à noção de algo que está mal, estejam certos de que aquilo nada tem a ver com a

Luz, com a verdadeira Luz, obviamente.
Eu sei que isso pode parecer duro de aceitar, mas, assim como já disse e repeti, compete-lhes fazer a sua

própria experiência, seja o que for que encontrarem, quem canaliza tal ou tal pessoa.
Qualquer que seja a Entidade que, vocês mesmos, encontrarem, independentemente do que eu chamaria de
mensageiro, cabe a vocês fazer a sua própria experiência, cabe a vocês compreender os meandros do que é

manifestado.
Isto vai ao sentido da sua liberação ou isto vai ao sentido do seu condicionamento?

Mesmo se alguns condicionamentos puderem ser muito sutis, como, por exemplo, querer liberá-los de certas
amarras do passado e, portanto, querer despolarizar o seu sistema para o passado, e fazê-los refletir sobre o

passado. 
Ou então desequilibrá-los para um futuro extremamente promissor, mas, entretanto, levando-os a sair do seu

estado presente.
Nesse momento, convém colocarem-se as perguntas corretas. 

***

Questão: se a Luz Autêntica Vibral for assim mais Vibração do que Luz, como separar as coisas?

Isso é muito simples. 
A particularidade do Ser humano é muitas vezes tomar bexigas por lanternas. 

Eu me explico. 

Ver uma aparição não é a garantia da Verdade Vibral do que aparece, mesmo de olhos abertos. 
Agora, com os olhos fechados, vocês sabem que existe certo número de filtros que foram dissolvidos, o que

chamamos de franjas de interferências.
Essas franjas de interferências estão também presentes em vocês, são elas que eu chamei de «aquelas que

os fazem tomar bexigas por lanternas». 
Não é porque vocês veem, de olhos fechados, qualquer coisa, que isso é Verdade.

Muito pelo contrário.
Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem do silêncio interior e da etapa de intuição ou da

clarividência a mais total, nesse momento, não há mais Luz e visão, no sentido que entendem. 
A forma dissolve-se, há aparição da Luz branca, há a aparição do Conhecimento. 

O Conhecimento não é visão. 
Assim, na maior parte do tempo, os Humanos que veem imagens, não veem senão imagens astrais, que não

são mais do que o reflexo do que existe sobre alguns outros planetas.
A diferença essencial, exterior ou interior, entre uma aparição astral e uma aparição ligada à Luz, é justamente

o aspecto vibratório. 
Imaginem, por exemplo, que vocês dizem que veem Maria: se uma Vibração não estiver presente, se o seu



coração não se abrir na presença de Maria, estejam certos de que não é Maria. 
É tão simples assim. 

***

Questão: qual é a melhor atitude a ter com pessoas que não têm necessariamente Consciência das
modificações que vivem?

O Arcanjo Miguel disse inúmeras vezes: ser você mesmo, na Vibração da Luz.
Vocês não poderão convencer ninguém a aderir, de maneira exterior, ao que vocês vivem, ao que vocês veem

ou ao que vocês acessaram.
Assim, por exemplo, querer convencer alguém de que existe um corpo de Estado de Ser, não tendo nada a ver
com o que é conhecido, dizer a esta pessoa que vocês viajam a tal lugar, é para ele uma insensatez, porque do

ponto de vista dele, isso não existe. 
E ele terá razão. 

Vocês não podem convencer e atrair alguém nesta Vibração, senão pelo exemplo da sua própria Vibração.
Nenhuma palavra, nenhum escrito, poderá levar um Ser humano para o que vocês estão vivendo. 

Somente o abandono à Luz e, portanto, a possibilidade para você de estar ligado a esta Luz e de irradiá-la
literalmente e de transmiti-la, permitirá a outro Ser humano se abrir a esta Vibração e a esta Verdade. 

Não há outra escolha e outras possibilidades.

***

Questão: isso se aplica igualmente aos fenômenos de clariaudição?

No nível da clariaudição, existem vários modos de ouvir as outras dimensões ou as outras Entidades.
Elas podem exprimir-se por locução interior, assim como por uma voz ouvida.

Por vezes, as vozes são ouvidas no exterior.
Quando é ouvida no exterior, isso é muito mais fácil: um desencarnado ou um ser pertencente à sua dimensão,
encontrando-se em outro plano, desencarnado ou em vias de ascensão para a Luz, manifestar-se-á sempre e

falará sempre no ouvido direito. 
Um Ser de Luz só pode lhes falar pelo ouvido esquerdo. 

Isso é, portanto, independente da Vibração. 
Entretanto, mesmo no nível do que eu denominaria um Ser de Luz, ou seja, um Ser pertencente além da 5ª

dimensão, existem vários níveis vibratórios. 
É importante também compreender que, quanto mais os níveis vibratórios forem elevados, mais isso vai se

refletir, para vocês, por uma sensação de plenitude e de serenidade.

************
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Então, eu gostaria, de início e antes de dar-lhes a palavra, de fazer uma breve exposição do que
é METATRON, do que é a sua Consciência e do que é a sua função. 

O Senhor METATRON está afiliado a um ponto de Vibração mais elevado, no seu Ser e na construção da
energia e de formas de Consciência e Dimensões, nos Multiversos e Multidimensões. 

METATRON está em ressonância com o que é chamado de Coroa, o que corresponde, em vocês, à sua
cabeça e ao que está acima da sua cabeça. 

Assim, podemos dizer que o Senhor METATRON está diretamente em ressonância com o Bindu, com a Fonte
de Cristal. 

Ele é aquele que lhes permite, graças às chaves Metatrônicas (vocês conhecem algumas delas), por
intermédio da Vibração dessas Chaves Metatrônicas, colocá-los onde vocês devem se colocar. 
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Ele intervém, portanto, para finalizar, de algum modo, um processo dimensional a fim de remetê-lo (mesmo se
esse termo não for muito adequado) a uma Dimensão superior.

O Senhor METATRON é portador dos códigos, os mais próximos e os menos denaturados possíveis, do que
é a FONTE. 

Eu me explico. 
A FONTE, como eu já disse, tem a capacidade, a possibilidade de se dilatar e de se contrair ao infinito e,

portanto, tem a necessidade de encontrar, ela também, em função das suas idas e vindas, em função das suas
multiplicações nos Multiversos e nas Multidimensões, de reencontrar, de algum modo, a intimidade da sua

própria Vibração infinita.

O Arcanjo METATRON, pelo seu lugar, pelo seu posicionamento vibratório e dimensional, é aquele que permite
isso. 

Ele é o reflexo fiel da FONTE original, na sua Dimensão original e na sua Vibração original. 
Ele está, portanto, de posse das chaves denominadas Chaves Metatrônicas  tendo sido dadas à Humanidade,

em tempos remotos, chamadas, de maneira um pouco especial, de Chaves de Enoque.
Enoque foi, efetivamente, um dos patriarcas relacionados com o Senhor METATRON. 

***

Progressivamente e à medida da evolução deste planeta, o Senhor METATRON se manifestou, de maneira
luminosa, não podendo ser de outro modo, por exemplo, a Moisés, sobre a sarça ardente. 

Ele explicou, por intermédio da Vibração e por intermédio da Luz e das Chaves Metatrônicas, o que ele era, a
Moisés. 

Do mesmo modo, o Senhor METATRON inicia, em suas estruturas, a capacidade que está inscrita em vocês (e
que doravante se revela e se desperta) para acessar a multidimensionalidade. 

Ele prepara a Reversão. 
Isto é realizado e os leva à nova Dimensão pela intercessão e pela intervenção do Arcanjo URIEL.

Entretanto, o Senhor METATRON tem um lugar específico no Conclave Arcangélico. 

Pela sua capacidade para sintetizar a Vibração original da FONTE, ele é a Testemunha e a Vibração, na
totalidade.

Ele depositou em vocês cinco Chaves Metatrônicas. 
As sete últimas Chaves ser-lhes-ão entregues durante, nós achamos, o seu mês de maio do ano de 2010. 

Mas isso é uma outra etapa, se quiserem, permaneçamos nesta etapa. 

METATRON é antes de tudo a Luz branca. 
Esta Luz branca é veiculada por apoios específicos existentes no nível das estrelas. 

O lugar de METATRON é o mais próximo da FONTE, denominado Alcyone, residência principal, eu diria, da
própria FONTE quando ela volta à sua origem. 

Voltando à sua origem, a FONTE encontra o Senhor METATRON que é a sua imagem espelhada, de algum
modo, e quem lhe envia eternamente os códigos, a fim de que a FONTE reencontre, depois das suas

peregrinações em meio aos Multiversos e às Multidimensões, a sua Dimensão Vibral original. 

METATRON é, portanto, a Entidade de Consciência mais elevada, mantendo intactos os códigos de Luz. 
Sem isso, a FONTE não poderia deixar vago o seu Trono, durante as suas peregrinações nos Multiversos e

nas Multidimensões. 

Aí está então a função do Senhor METATRON. 
Descrita assim, ela é Vibração-Luz, ela é a base da Vibração silábica, ela é a base do estabelecimento, em
meio às estruturas de vida, disso que permite, às diferentes formas de vida, nos Multiversos, revelar uma

Dimensão ou uma oitava acima do que é a sua Consciência. 

O Senhor METATRON é, antes de tudo, Vibração /Luz. 

Aí está o que tinha que dizer sobre o Arcanjo METATRON. 
Ele tem um lugar especial no Conclave.

Não é o lugar central.
Este é tomado, quando há reunião do Conclave, pela Presença da Divina MARIA. 

Isso eu já disse a vocês. 

O Senhor METATRON intervém também na estabilização, no Conclave, das sete últimas frequências vibratórias
da Luz que ainda não chegaram sobre esta Terra. 

A Reunião dos Arcanjos, em Conclave e em ressonância, é o que permite guiar, em meio à nossa Dimensão
primordial, a Luz procedente do que vocês chamam de supernova e que corresponde à energia Metatrônica e

à Consciência Metatrônica.



Nós temos necessidade de nos reunirmos a fim de que essas sete Vibrações finais da Luz possam ser
irradiadas a vocês sem qualquer dano ao seu corpo físico, à sua integridade de Consciência. 

É por isso que o Conclave está reunido. 
É por isso que unificamos as nossas energias enquanto Arcanjos Criadores destes Universos. 

É por isso que temos necessidade, durante o início e o encerramento de um ciclo de manifestação, de
estarmos presentes a fim de harmonizar, em vocês, as sete últimas Chaves Metatrônicas.

Como vocês podem ver, cada um de nós se torna então o guardião, naquele momento, de uma frequência final
da Luz em meio à sua Dimensão. 
Esse momento ainda não chegou. 

Ele vai chegar, como eu disse, no próximo ano. 

***

A Divina MARIA se mantém no centro para recolher os nossos Selos e, portanto, o conjunto das nossas
Vibrações. 

Ela está, portanto, de posse real das 12 Chaves do Universo. 
Nisso, o seu papel é único em meio aos Multiversos e às Multidimensões. 

Ela foi capaz, como Consciência Unificada, de veicular essas chaves de Luz (e então essas 12 Vibrações finais
da FONTE) em meio a esta Dimensão, mesmo dissociada, tomando corpo pelas vias da encarnação, o que

jamais ocorreu, mesmo para KI-RIS-THI (CRISTO). 

Dessa maneira, então, ela é a Garantia da execução, em meio à sua Dimensão, enquanto Criadora dos seus
corpos físicos, da execução da Vontade da FONTE. 

Aí está o que eu tinha que dizer de complementar em relação ao Senhor METATRON e em relação à utilidade
do Conclave. 

Se vocês tiverem, em relação a isso, perguntas específicas às quais eu possa trazer um esclarecimento
suplementar, eu quero fazê-lo, se isso me for autorizado. 

Em seguida, voltaremos a mais coisas em relação a vocês mesmos, se quiserem.

***

Questão: ao que corresponde o título de «Lorde» (Senhor), que é dado ao Arcanjo METATRON?

O título de Lorde, dado a METATRON, está bem além, evidentemente, da língua inglesa. 
Isso corresponde à reunificação do AL, do OD, do ER, dando o fundamento do 3, tornando-se 12,

correspondente às 12 chaves. 

***

Questão: poderia desenvolver sobre essas 12 chaves?

Não no momento.
Isso é demasiadamente cedo.

***

Questão: na época em que MARIA encarnou, a sua chegada foi anunciada?

Mas isso foi escrito em suas escrituras sagradas. 
MARIA, como cada ser humano, seja qual for a sua Dimensão, ao passar pelas vias da encarnação, passa pela

via do esquecimento. 
O que significa que MARIA, tendo realizado esse sacrifício pela encarnação e pelas vias naturais da

fecundação, foi obrigada a viver no esquecimento quase constante do que ela era. 
Entretanto, isso lhe foi revelado, alguns instantes antes da sua Assunção, pela presença ao seu lado do Senhor

METATRON, em pessoa, que lhe disse o que ela era.
A memória voltou para ela só naquele instante. 

Imaginem o sofrimento de uma mãe que não conhece a sua própria história, no momento da sua encarnação. 
Entretanto, isso havia sido preparado e ensaiado durante muito tempo, em meio a diferentes encarnações



anteriores, aí também, onde o esquecimento era necessário, mas não tendo podido ser realizado como foi o
caso, através da colocação em encarnação, sob uma forma específica, de KI-RIS-THI.

***

Questão: pode desenvolver sobre o significado de Rainha dos Céus que é dado a MARIA?

A Divina MARIA é a Rainha dos Céus e da Terra. 
Ela tem (eu não gosto muito dessa palavra) todo o poder sobre a Terra como nos Céus. 
Ela é, pela sua origem e pelo que ela veicula, como Consciência, a FONTE Una Pai/Mãe.

Ela é a própria imagem, espelhada e na Luz, do que é a FONTE Pai/Mãe, Una.
Ela é também a totalidade da FONTE Pai/Mãe, Una. 

Ela é, portanto, andrógina primordial, criando-se ela mesma no seu filho denominado KI-RIS-THI. 

O termo «Rainha dos Céus e da Terra» corresponde, portanto, à realidade do que ela é. 
Ela reina sobre a Terra como nos Céus. 

O seu reino sobre a Terra ainda não chegou. 
É o que está prestes a ser realizado e que irá se realizar sob os seus olhos. 

***

Questão: METATRON tem um papel específico nas modificações do DNA que vivemos?

Não.
METATRON impulsionou as cinco primeiras Chaves Metatrônicas, em 15 de agosto.

O trabalho de desbloqueio do seu DNA tem sido um trabalho do Conclave e mais especificamente do Arcanjo
MIGUEL, em meio à Radiação do Sol.

***

Questão: algumas pessoas pretendem ser Avatares. Isso é possível?

É problema deles. 
Você pode também dizer que tal ou tal Entidade é um Avatar. 

Você pode mesmo percebê-lo como um Avatar e fazer disso a sua Verdade e fazer disso uma adoração. 
Entretanto, isso não é a Verdade, do nosso ponto de vista e do que nós vemos. 

Não esqueça que nós vemos, como Arcanjos, a Verdade, sem a Ilusão veiculada no nível deste mundo. 
Assim, muitos seres, hoje, podem fazer Milagres, em nome da Luz, mas não participam da Luz. 

Eu não falo, obviamente, de uma Entidade em particular, eu falo de maneira geral. 
Compete a vocês fazer a sua própria experiência. 

Lembrem-se, entretanto, de que hoje, mais do que nunca, vocês devem acabar com todas as suas crenças,
sejam elas quais forem, a fim de se tornarem vocês mesmos. 

E não é se sujeitando a um ser vivo, encarnado nesta Dimensão, que vocês vão encontrar a sua Liberdade,
seja ele quem for. 

Vocês devem se tornar autônomos, em Consciência, em Verdade, em comportamento e em energia. 
Então, por que colocar a sua Consciência, a sua energia, em um ser, sob o pretexto ou sob a verdade de que

ele é superior a vocês, quando vocês empregam palavras como Avatar ou Pai? 
A Verdade de um ser muitas vezes fica velada, a partir do momento em que ele se encarnou. 

A Verdade do que ele é além do véu não pode se manifestar senão depois da sua morte, mas não durante a
sua vida. 

Um Avatar, no sentido etimológico, é uma Entidade que transcendeu as portas do Samsara, da Ilusão e que
reencarna voluntariamente, com uma série de poderes. 

Mas os poderes não são o atributo de Avatares. 
Eles podem se manifestar, evidentemente, fora disso. 

Um Avatar é um ser que não está submisso às condições da reencarnação.
Mas eu os lembro de que, entretanto, alguns seres denominados 'magos negros' são igualmente capazes de

não ficarem submissos às leis do Karma e que, no entanto, não vêm da Luz.
Vocês não podem conhecer a Verdade de ser algum sobre esta Terra.



É nesse sentido que é solicitado para não julgarem, seja qual for o ser que estiver à sua frente, e de não mais
adorarem, ou seja, de caírem no outro extremo. 

Vocês devem encontrar, literalmente, a sua autonomia e a sua independência e, para isso, vocês não devem
nem adorar, nem rejeitar qualquer ser humano. 

***

Questão: isso significa que devemos matar, simbolicamente, todos os Mestres?

Não há alternativa. 
Vocês devem acabar com todas as suas crenças, sejam elas quais forem, a fim de ser um ser novo e

renovado. 
O acesso ao Estado de Ser só pode ocorrer se vocês superarem e transcenderem todas as suas crenças,

sem exceção. 
Vocês devem abordar esta etapa do seu crescimento descobrindo a dimensão da criança interior que aceita a

Vibração e a Inteligência da Luz, sem fazer referência a qualquer modelo existente sobre este planeta,
principalmente se esse modelo for vivo, pois, se vocês se afiliarem a uma Consciência humana encarnada,

vocês irão se sujeitar, em Consciência e energeticamente, a esta Entidade. 
Vocês devem estar conscientes do que alimentam. 

Hoje, a revolução da sua mudança de plano vibratório que lhes é aberto consiste em se visualizar como um ser
completo, a fim de participar da cocriação consciente do Universo. 

Vocês não podem participar da cocriação consciente alimentando outra coisa senão vocês mesmos. 
Isso não quer dizer ficar no isolamento. 

Isso não quer dizer ficar fechado mas, bem ao contrário, isso significa estar totalmente aberto, como uma
criança, sem julgar e sem tomar partido. 

Se vocês tiverem, entretanto, experiências para viver com tal ou tal outro ser, considerem-no sempre como
igual a vocês e como vocês mesmos. 

Nada mais. Nada menos.
Se não, vocês incorrem em fracasso.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a criança interior?

A criança interior é a Consciência que se situa no nível do seu Coração. 
A palavra «criança interior» significa: «ninguém pode penetrar no reino dos Céus se não se tornar como uma

criança». 
O que é como uma criança? 

Uma criança é aquela que vive no momento. 

A Consciência Arcangélica, a Consciência do Estado de Ser, assim como eu disse muitas vezes àquele que eu
guardo, apenas pode estar no aqui e agora, não no amanhã, não nas referências do passado, não na sua

educação, não nas suas crenças, mas na imanência do instante presente. 

Estar no aqui e agora permite-lhes compreender si mesmo como o Alfa e o Ômega. 
Assim como disse CRISTO: «eu sou o Alfa e o Ômega ». 

Se vocês quiserem se tornar CRISTO, vocês devem ser o Alfa e o Ômega, em meio ao aqui e agora. 
Estar no aqui e agora necessita do silêncio do mental e do silêncio das emoções. 

Estar no ser. 
Aí está a porta, aí está a chave, aí está a solução. 

Enquanto vocês procurarem justificativa ou explicação, vocês escapam do instante presente.

O paradoxo é que isso lhes parece difícil e, no entanto, isso é demasiadamente simples. 
Uma vez que vocês tiverem vivido isso, vocês irão concordar comigo. 

Mas, entretanto, o mental tem sempre que fazê-los crer que isso é complicado, pois, ao encontrar, o aqui e
agora, o Alfa e o Ômega, o mental simplesmente morre. 

Ele se torna uma ferramenta ao serviço da sua Consciência, mas não é ele que domina a sua Consciência. 

***



Questão: podemos considerá-los, vocês, do Conclave, como grandes irmãos do Céu?

Nós não pertencemos, bem amado, às mesmas linhagens evolutivas. 
Nós não somos, portanto, nem seus irmãos, nem seus pais, nem outra coisa. 

Nós somos uma Radiância. 
Nós somos uma Consciência. 

Vocês não podem nos fechar em uma definição, nem nos considerar de maneira diferente do que nós somos. 
Qualquer apropriação, através mesmo de uma visão que vocês gerassem (e eu disse isso, aliás, àquele que eu

guardo), podendo nos limitar e nos fechar, iria nos afastar de vocês. 

***

Questão: o meio mais apropriado de contatar com as suas energias, com a de vocês, Arcanjos,
seria pela Vibração do Selo Arcangélico?

A Vibração do Selo Arcangélico é uma etapa vibratória, ligada à forma. 
Entretanto, viver a totalidade da nossa Consciência, em uma relação ou em uma conexão, só pode ocorrer a

partir do momento em que vocês mesmos forem capazes de acessar o seu Estado de Ser. 
Naquele momento, vocês podem nos encontrar, fora do seu corpo de personalidade, em meio ao corpo de

Estado de Ser. 
Naquele momento, nós iremos levá-los para viajar, protegidos na Embarcação que nós somos. 

Isso será realizado para muitos seres humanos, dentro de muito pouco tempo. 

Assim como disse MIGUEL, assim como nós lhes dissemos, nós iremos responder a cada apelo feito no
Coração e na simplicidade e na humildade. 

Esta resposta será, antes de tudo, vibratória, por vezes visual, por vezes auditiva.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
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Transcrição e edição: Zulma Peixinho
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Questão: podemos ter informações sobre a origem dos Arcanjos?

A origem há apenas uma, é A FONTE.
Agora, as origens correspondem à sua função que é a de sustentar e de favorecer a consciência e, isso, em

todas as Dimensões. 
Sendo elementos de apoio e elementos que favorecem a Consciência, a linhagem é estabilizada em uma
Dimensão a fim de que possam trabalhar na Eternidade sem limitação nas suas Dimensões e em outras

Dimensões. 
Sua ação é, portanto, de apoio. 

Sua ação é, portanto, de manter. 
E, em alguns casos, devido ao fato da sua presença no início de um ciclo dimensional e no término de um ciclo

dimensional, a sua função é portanto essencial nessas duas extremidades.

Os Arcanjos têm liberdade de agir, tanto sobre uma consciência humana, como sobre uma consciência
planetária, como sobre uma consciência solar. 

Não há limite à sua ação.
Eles podem modificar o curso de alguns sistemas solares, mas eles não podem agir no nível das galáxias.

Aqueles que agem no nível das galáxias, diretamente, são a civilização dos Triângulos. 

***

Questão: podemos chamar os Arcanjos para nos ajudar a nos transformar, a nos unificar?

A resposta é, obviamente, sim, já que dissemos que isso era preciso. 
Compreendam bem que nenhuma entidade espiritual da Luz Vibral autêntica pode intervir sem o seu acordo e

que a nossa intervenção, do Arcanjo ou de outra entidade da Luz Vibral autêntica, não pode ocorrer senão
através do respeito a um certo contexto, a uma certa ética, diríamos, ligado à sua própria evolução. 

Mas, entretanto, nós não podemos intervir diretamente na consciência humana se vocês não pedirem.
O que não é de fato a mesma coisa no nível dos planetas e dos sóis e dos sistemas solares, onde a nossa
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intervenção é totalmente livre. 

***

Questão: eu tenho por vezes a impressão que há vários níveis de pedidos aos Arcanjos. 

Os níveis, bem amado, que você chama de diferentes, do pedido, correspondem à qualidade do pedido. 
É preciso bem compreender que os Arcanjos podem satisfazer uma série de coisas ligadas aos seus pedidos

quando associados, de maneira direta, à sua evolução, no sentido mais amplo. 
Obviamente, é diferente pedir com o coração para que as coisas ocorram bem no plano afetivo, do que pedir a

um Arcanjo para reuni-lo com tal pessoa, obviamente, ou para manter tal ligação ou tal relação.
Obviamente, existem vários níveis. 

Nós respondemos, portanto, mais facilmente, ao pedido (além, obviamente, de pedirem no coração) que
corresponda e esteja em linha direta com a sua evolução e na concordância da nossa Radiância com a sua

própria Radiância que é ajustamento à nova Dimensão. 
Tudo o que contribui e que irá contribuir para aproximá-los, vibratoriamente, geograficamente, da sua condição

de vida, das suas condições afetivas, das suas condições profissionais, do que você chama e que nós
chamamos de Novas Dimensões, será seguido de efeitos. 

Assim, não se surpreendam se, em suas vidas, uma série de coisas parecer mudar, por vezes, de maneira
muito abrupta.

Isso corresponde simplesmente ao seu pedido. 
É preciso prestar atenção ao que vocês pedem. 

A particularidade da ação Arcangélica é que ela é Vibratória e, sobretudo, rápida, na implantação de processos
ligados à mudança. 

***

Questão: os pedidos de níveis menos conscientes são igualmente levados em conta?

Não.
O que é levado em conta, segundo a nossa visão, é, antes de tudo, o que é expresso, não no nível

inconsciente, mas no nível da concordância vibratória alma/personalidade. 
É isso o que é levado em conta. 

Os pedidos inconscientes, ou seja, sem atenção e sem intenção, não têm qualquer valor para nós. 
É preciso que o pedido possa emergir no nível do consciente.

Nós não podemos interferir no nível da consciência individual, como eu disse anteriormente, se não houver
intenção atrás, ligada à sua própria evolução de Luz, sobretudo nesses períodos atuais. 

***

Questão: qual é hoje a porta vibratória de orações contendo a palavra Deus? 

É difícil responder a esta questão. 
O resultado é aquele que está no seu coração. 

Se você estiver no coração, e mantiver a Vibração no coração, seja qual for a oração, a invocação ou o pedido
que você fizer, aquele irá para o centro do coração, mesmo se as palavras não vierem do coração, mas forem

utilizadas pelas egrégoras não pertencentes ao coração. 

O pedido, a oração, a invocação, qualquer que seja a sua origem, coloca em vibração algumas funções, alguns
chacras, nas suas estruturas.

Quanto mais o seu coração estiver aberto, menos as palavras se tornam importantes. 

Assim como eu disse e repeti e como está escrito em diferentes lugares do seu Livro: «não faça das suas
palavras orações em vão». 

Entretanto, as orações são egrégoras que revelam em vocês algumas forças, mas que também chamam, no
nível do seu mundo e da sua Dimensão, algumas forças.

Tudo depende, portanto, ao mesmo tempo da potência da egrégora e ao que esta egrégora está ligada no



plano Vibratório exterior a você.

Entretanto, se o seu coração estiver aberto, ele tem a capacidade para transmutar uma energia falsificada em
energia Vibrante autêntica.

Isso, obviamente, é válido nos dois sentidos. 

Imagine que você chame por uma oração ou um rito, seja qual for, ligado à Luz autêntica e que o seu coração
não esteja na dimensão adequada, a energia não irá para o coração, mesmo se estiver programada para ir ao

coração. 

Em resumo, tudo depende, antes de tudo, do seu estado Vibratório e da abertura e funcionalidade das suas
Lâmpadas [chakras]. 

***

Questão: é verdade que haveria um único mantra eficaz? 

Como um ser humano, seja ele quem for, da Luz ou da Sombra, poderia dizer-lhe que há apenas uma só coisa
a praticar?

Há um Caminho. Há uma Verdade.
O Caminho, a Verdade e a Vida que foram ilustrados por CRISTO.

Agora, Ele mesmo lhes pediu para serem livres.

Como é que um ser humano, seja qual for a sua fonte, a sua origem e a sua função, pode induzi-lo em um
caminho onde haveria apenas um modo de proceder? 

A vida é algo aberto. A evolução é algo aberto.
Você deve se liberar das suas cadeias. 

Você deve suprimir as barras da sua prisão. 

Parece-me que querer colocar um mantra ou uma oração como sendo a única coisa capaz de liberá-lo, é já um
aprisionamento.

Por que você quer a todo custo rejuntar as barreiras da sua prisão? 
Nós passamos o nosso tempo tentando fazê-los sair da prisão e vocês passam o seu tempo a se colocarem

na prisão.
Não há outra Verdade senão a sua.

Não há outra Luz senão a sua. 

Enquanto você não tiver aceitado e vivido isso, você não poderá sair da prisão. 

Eu posso perfeitamente aceitar que você esteja bem na prisão, pois está ao abrigo, pelo menos este é o seu
ponto de vista. 

***

Questão: como, apesar de tudo, aproveitar da melhor forma o que consumimos hoje?

Bem amado, a ferramenta mais simples é revitalizar, você mesmo, a sua própria alimentação.

O seu Espírito é onipotente no que você absorve, mas o faz antes de absorvê-lo.

Assim, algumas técnicas, bem conhecidas pelos povos que vocês chamam de primitivos, consistem em
reenergizar os alimentos que vocês vão absorver abençoando-os, consagrando-os, magnetizando-os,

vitalizando-os, de uma maneira ou de outra.

Vocês não vão chegar literalmente, talvez, a retornar ao estado original, mas, entretanto, a tornar esses
alimentos parcialmente viventes.

Por exemplo, coloque as suas mãos em cima do que vocês vão comer, conectem com a Luz Crística, durante
alguns segundos, e isso será suficiente.

***

Questão: no tempo apocalíptico que vivemos, o sacramento da Eucaristia na Igreja católica mantém-
se com força e, se sim, será até o último dia?



Esse sacramento é válido a partir do momento em que você acredita nele.

Jamais CRISTO disse, durante a refeição da ceia, ao dizer: «bebei, este é o meu sangue, e comei, este é o
meu corpo», que era preciso instituir um ritual deste modo.

Entretanto, se a sua crença for suficientemente elevada, se você for capaz de ver, nessa hóstia, CRISTO, ela
poderá transformar-se na carne de CRISTO na sua boca, como isso já aconteceu.

No entanto, acreditar que por que você vai absorver esse vinho e esse pão, você vai comungar com CRISTO,
isso é uma mentira.

Você irá comungar com CRISTO a partir do momento em que, em Verdade, o seu Coração estiver pronto.

Naquele momento, o suporte não tem mais qualquer espécie de importância.

Não confunda CRISTO na sua história e na Verdade do seu sacrifício com o que as religiões quiseram fazer.

O objetivo das religiões foi apenas o de colocá-los na prisão e nada mais, e jamais foi o de liberá-los.

Isso iria se saber.

Entretanto, um ser puro e um ser elevado, um ser realizado ou um Santo, é bem capaz de viver, em Espírito e
em Verdade, esses ritos, para torná-los oficiais e reais, mas admitam que isso não é o que acontece com cada

ser humano.

Entretanto, CRISTO disse: «que isso seja feito segundo a tua fé» e se você acreditar que a hóstia é a carne de
CRISTO e que o vinho é o sangue de CRISTO, eles irão se tornar, para você.

Naquele momento, por que afirmar ter tal necessidade? 

CRISTO, durante essa refeição, quis dizer com isso que ele deveria ser comido, que ele deveria ser bebido,
ou seja, que ele deveria ser simulado para alcançar o seu estado, que era o Caminho, a Vida e a Verdade?

Querer expor e exteriorizar um objetivo é já sair da Verdade.

***

Questão: devemos nos alimentar do prana hoje?

Nada é preciso.

Por que deveria precisar qualquer coisa, outra do que você é?

Faça segundo as suas crenças.

Faça segundo a sua própria experiência.

Não há coisas ou pessoas melhores do que outra.

Se você sentir o impulso para não mais comer, então, faça-o.

Se você sentir o impulso de fazer isso antes que aquilo, então, faça isso antes que aquilo.

A verdade liberta e a verdadeira liberação está aí e em nenhum outro lugar.

Enquanto vocês se fecharem nas crenças, nos dogmas ou nas atitudes ligadas a isso, ou a percepções
exteriores a vocês mesmos, vocês irão se limitar mais, vocês mesmos.

Enquanto vocês procurarem uma muleta no seu exterior, vocês não irão encontrá-la.

***

Questão: por que o amaranto se desenvolve onde há culturas transgênicas?

É uma coisa que não querem admitir, e que é, no entanto, extremamente simples, aqueles a quem chamamos,
com vocês, de maus rapazes: é que eles criaram um mundo de ação/reação, mas eles queriam eles mesmos

escapar da reação das suas próprias ações e do golpe, quer dizer, apesar da sua inteligência, falta-lhes, talvez,
o que vocês chamam de uma peça do jogo.

Eles não sabiam que, querendo desenvolver alguns tipos de alimentação opostas à vida, como o que
denominam milho transgênico, por exemplo, o princípio de reação viria e iria opô-los ao oposto do mal que eles

criaram, ou seja, ao bem.

Eles mesmos criaram esta Dimensão de ação/reação e eles se surpreendem de ver florir reações no nível do
homem, no nível da natureza que eles mesmos falsificaram. 

Vocês veem, portanto, que, mesmo nesse nível, eles não escapam do ‘princípio de atração e ressonância’.



Assim, o amaranto aparecendo nessas culturas é a resposta da Luz, segundo o princípio do bem e do mal.

O amaranto é, portanto, um princípio essencial na constituição biológica da sua dimensão superior.

Ele contém, de fato, uma série de substâncias químicas, mas, além mesmo dessas substâncias
químicas, capacidades Vibratórias para facilitar a sua elevação e a sua transformação.

*
NOTA: O amaranto, que simboliza a resposta da natureza às ações do homem no campo da manipulação genética, era

considerada uma planta sagrada na cultura inca. Sua grande carga proteica e larga capacidade de reprodução chamaram a
atenção de pesquisadores do mundo todo. O grão de amaranto possui cerca de 15% de proteína (valor superior ao do trigo e do

milho), cuja qualidade biológica pode ser comparada à do leite, já que é rico em lisina, um aminoácido essencial. Também
apresenta alto teor de fibras em comparação a outros cereais como o trigo, o milho e a aveia. Em relação às gorduras, o

amaranto possui alta porcentagem de ácidos graxos insaturados, considerados essenciais. Fonte: funverde.org.br

*

No que se refere aos princípios de ação/reação, poderíamos multiplicar os exemplos ao infinito de coisas que
foram empreendidas por esses seres de poder e que resultam, necessariamente, na própria destruição do seu

próprio poder.

***

Questão: nos seis últimos meses, você sempre falou de fé e de abandono e ultimamente associou a
experiência.

Existe uma diferença essencial entre a fé e a experiência, especialmente neste período de final de ciclo.

A experiência é, por definição, linear.

A experiência o remete à ação/reação e ao encaminhamento progressivo e linear para algo que seria o final da
experiência, pois, obviamente, a experiência de nada serve, em uma Dimensão, para ser perpetuada de

maneira eterna.

A fé participa do princípio de imanência e de transcendência.

Nesse sentido, ela não é linear, mas é instantânea.A experiência pode conduzir à fé.

A fé jamais conduz à experiência, por que a fé os libera da experiência.

Assim, o abandono é o contrário da experiência.

O abandono é aceitar que existe algo que está além da experiência.

Vocês evoluíram, nesta Dimensão, desde tempos consideráveis para alguns de vocês, através de
experiências, mas jamais a experiência irá liberá-los.

Ela os aproxima da Liberação, mas ela jamais poderá liberá-los.

Existe um limiar.

Esse limiar necessita de abandonar, mesmo a experiência, para penetrar no abandono e culminar, portanto, na
fé.

A experiência pode levá-lo à fé, mas ela não é a fé.

A fé leva à liberação ou ao fanatismo, conforme vocês estiverem no poder sobre o outro ou no poder sobre
você.

O poder sobre o outro, acoplado à fé, resulta efetivamente no fanatismo e na escravidão.

***

Questão: quem são aqueles que acompanham a evolução da Terra na 5a. Dimensão?

O seu número é incontável.

Eu não posso dar-lhes o conjunto das Consciências, das Dimensões que intervêm.

Todos nós trabalhamos segundo as nossas Radiações, segundo o nosso nível Vibratório e as nossas funções,
nesta transformação.

Alguns estão encarregados do futuro dos movimentos planetários.

Outros estão encarregados do Sol.

Outros, enfim, estão encarregados do lugar do seu Sistema Solar nesta Galáxia.



Outros estão encarregados de algumas almas e não de outras.

O seu número é incontável, ainda uma vez.

Não há, propriamente falando, mestre de obras.

Nós funcionamos juntos, quase como as células de um mesmo corpo biológico, no mesmo sentido.

Todos nós somos, vocês e nós, parte integrante da mesma transformação.

A sua transformação levará, no nível das nossas próprias Dimensões, a uma maior coesão.

Então, todos nós trabalhamos no mesmo sentido, no mesmo objetivo.

***

Questão: esses irmãos que intervêm têm representantes encarnados sobre o planeta?

Podemos realmente dizê-lo.

É como se alguns voltassem para procurar os membros da sua família.

***

Questão: a experiência daqueles que estão encarnados vai beneficiar a "família" entre aspas?

Sim.

Além dos véus da separação em que vocês estiveram submersos, a sua Luz, assim como já dissemos,
cresceu, por essas experiências de separação.

Assim, a sua qualidade e a sua quantidade de irradiação, quando vocês alcançarem o corpo de Estado de Ser,
serão ricas de ensinamentos para aqueles que fazem parte dos seus planos dimensionais, das suas famílias,

ou das suas linhagens evolutivas, pois elas terão acesso, então, à totalidade das suas experiências.

***

Questão: cada dia pode ser consagrado a um Arcanjo específico?

Sim.

Isto faz parte de uma tradição bem estabelecida.

Do mesmo modo que a humanidade tem a festa dos Arcanjos em diferentes dias do seu calendário, do
mesmo modo existe um Arcanjo por dia, assim como existem sete cores.

Eu me expressei, em várias ocasiões, sobre a radiação colorida.

Entretanto, existem diversos sistemas de classificação e de ressonância.

Poderíamos, por exemplo, situar que a Radiância e a Vibração do Arcanjo RAFAEL pudesse estar associadas
a tal chacra, a tal Lâmpada, se preferirem.

Isso seria verdade em certo nível, mas não em outro.

Outro exemplo: o Arcanjo JOFIEL, o Arcanjo da Luz dourada e do Conhecimento, tem uma Radiância que está
em relação com a sua sexta lâmpada, «atma/ajna chakra», tendo substituído o arcanjo Lúcifer.

Entretanto, existem outras funções, pela Radiância colorida do Arcanjo JOFIEL.

Por exemplo, eu sou o Reitor do planeta Vênus.

A minha Radiância está em concordância Vibratória com Vênus.

Entretanto, outros Arcanjos podem se prevalecer de estar em relação e em ressonância com o planeta Vênus.

Tudo depende do sistema no qual você quer classificar.

Mas, assim como eu disse àquele que eu guardo (o canal Jean-Luc Ayoun) e que lhe repeti, vocês não podem
nos fechar em qualquer das suas categorias.

Nós estamos além do que decidimos.

Não há, portanto, dia privilegiado, para nós, para orarem por nós.

Não há dia privilegiado em que a nossa Presença se faça mais real.



Isso são convenções, em relação com fatos reais, mas não são tão reais como os fatos.

Nós não estamos limitados por qualquer circunstância do seu mundo terrestre.

***

Questão: O corpo de Padre Pio foi exumado, intacto. Como isso pode acontecer?

Esta é a estrita Verdade e a estrita realidade.

O ser humano que alcança, na sua Consciência, as portas de CRISTO, ou seja, as portas da Ressurreição, que
é santificado no sentido mais nobre pela Luz dos quatro Viventes ou de MIGUEL, irá conservar, no momento da

morte deste corpo físico, a incorruptibilidade da carne.

Isso corresponde, em uma linguagem mais oriental, ao que é chamado de «Grande Samadhi».

O Grande Samadhi permite à Consciência liberar-se deste corpo que teoricamente volta ao pó e esse corpo
torna-se incorruptível.

É o traço real e tangível de que vocês têm meios de transcender a biologia, mesmo nesta Dimensão.

Isto foi, entretanto, realizado por um número escasso, extremamente escasso de seres humanos.

Mas, entretanto, este é o traço e a prova de que vocês são Essência Divina.

Basta para isso que a alma encontre, no decorrer desta encarnação, a dimensão mais elevada ligada ao Fogo
do Amor, para que esse corpo se torne incorruptível.

Isso significa, em outras palavras, que tal corpo pode ressuscitar milhares de anos depois.

Quando eu digo ressuscitar quer dizer que a Consciência, sendo recebida na Unidade, pode reenviar, pela sua
conexão com esse corpo biológico, uma partícula de Consciência para reanimar esse corpo.

Assim, o corpo de personalidade irá despertar, enquanto que o Espírito estará no corpo de Estado de Ser.

Vocês chamaram isso de imortalidade, mas é bem mais do que isso.

Há, nesse momento, transcendência e permanência de múltiplas dimensões possíveis.

Algumas pessoas evoluídas puderam deixar algumas partes do seu corpo tocadas pelo aspecto Vibratório da
Santidade, mas não a totalidade do seu corpo, como no caso daquele que é chamado de Padre Pio.

***

Questão: a passagem na 5ª Dimensão provoca uma perda de memória daquilo que vivemos na 3ª
Dimensão dissociada?

Onde se encontra a memória?

A memória encontra-se armazenada em um espaço que vocês chamam de «Anais Akáshicos», existente no
seu DNA.

Existem várias memórias.

Existem memórias que vocês chamariam de emocionais, ligadas, portanto, às emoções.

Estas não irão perdurar, elas irão se dissolver.

O que irá permanecer será a memória da experiência ligada ao crescimento da Luz e em nenhum caso
lembranças ligadas ao que vocês comeram em tal época.

***

Questão: eu estou no meu lugar, no lugar onde vivo?

Bem amado, a questão que você coloca já leva à sua resposta natural que é não.

Existe uma interrogação em meio à alma quanto à oportunidade de seguir o que o impulso da alma,
propriamente falando, pede, ou seja, para estar em outro lugar, em meio mesmo a esta barreira

pirenaica [Pireneus] tão importante.

Entretanto, existe uma série de fatores que são, bem amado, independentes da sua vontade e do próprio
desenrolar do tempo.

Vocês estão, e vão continuar sujeitos, por um tempo, a modificações importantes no desenrolar das suas
Consciências e das suas vidas.



Consciências e das suas vidas.

Vocês não vão ter a possibilidade de se liberarem totalmente dessas subjugações que estão ligadas a
liberações, contrariamente à impressão que vocês poderiam ter.

Assim, portanto, existem vontades da alma, para uns e para outros.

Deixar um lugar pode ser fácil para alguns.

Investir em outro pode ser ainda mais fácil.

Tudo depende do modo como você arranja a mudança geográfica, do lugar de trabalho.

Muitos seres, atualmente, seguem impulsos profundos com relação a isso.

Entretanto, eu chamo sua atenção sobre o fato de que alguns não têm bloqueio, e eu insisto bem nisso.

Fenômenos, independentes da sua vontade pessoal e individual, estão a caminho na sua direção, de maneira
agora certa e absoluta.

Então, o que vocês realizaram até agora, uns e outros, é por causa que vocês colocaram os fundamentos de
mudanças necessárias.

Para todos e para cada um vão existir outras mudanças, mas elas serão impulsionadas, mesmo se vocês
perceberem, em meio à sua alma, de maneira diferente ao que você crê.

Existem, assim como a maior parte de vocês sabe, lugares que irão se tornar o que eu chamei, muitas vezes,
de ‘Lares Abertos de Vida e de Luz’.

Esses lugares, alguns deles, estão estabelecidos.

Outros ainda não.

Eles correspondem a agrupamentos, ligados à sincronia de boa vontade e de alma que, talvez, não se conheça
ainda, em lugares que não são ainda conhecidos.

E, no entanto, existem lugares já conhecidos.

Nesses lugares já conhecidos, existem pessoas, que nada têm que fazer e que irão partir, elas também.

Assim, portanto, existem Lares presentes, em formação, em meio à sua alma, mesmo existindo Lares
presentes em lugares físicos que não estão ainda revelados.

Há fenômenos de ajustamento que irão ocorrer gradativamente nas próximas semanas.

É necessário ficar à escuta.

Entretanto, vocês serão submetidos a modificações que não são unicamente da sua vontade ou da sua
intuição, mas também das Vontades da Luz.

Vocês devem compreender que alguns de vocês, tendo mudado o modo de vida, o modo de funcionamento,
encontram-se investindo, de uma maneira ou de outra, em certos lugares e em certas funções, mas devem por
vezes admitir que o que vocês criaram ou no que vocês investiram, quer isso seja em tempo, em dinheiro ou

em funcionamento, não foi talvez destinado a vocês mesmos, mas a outros.

Isso se denomina a nova Fraternidade.

Entretanto, convém compreender o princípio que é o ‘abandono à Luz’ e o princípio de ‘ressonância e atração’.

Vocês serão conduzidos, no sentido próprio como no sentido figurado, a lugares adaptados ao que vocês têm
que viver, uns e outros.

Algumas energias e algumas consciências humanas irão se agrupar.

Elas sempre irão fazê-lo segundo o princípio ‘da qualidade da Luz e da Vibração’ e não segundo noções
geográficas ou materiais ou de relações de proprietário a locatário.

Em outras palavras, vocês serão levados a compartilhar o que puder sê-lo.  

************
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Questão: eu sinto às vezes como uma impressão de fuga do Coração.

Isso corresponde a um trabalho de ativação e de abertura sobre novas frequências do Chacra do Coração,
simplesmente. 

Essa fuga corresponde efetivamente à passagem. 
Lembrem-se de que o Coração é a porta. 
Existem algumas de Chaves, nesse nível. 

Através do que vocês realizam, tanto pelos Casamentos Celestes, como pelas Radiações Micaélicas,
progressivamente e à medida que for se aproximando a data de 17 de outubro, vocês vão sentir cada vez mais

a Vibração do seu Coração em relação ao que chamam de fuga, que corresponde à realidade. 

Esses são, para muitos de vocês, momentos em que vão começar a passar no Estado de Ser e a experimentar
níveis de Consciência que estritamente nada têm a ver com o que conhecem. 

O Arcanjo Miguel irá se expressar mais em detalhe sobre isso.
Entretanto, o que vocês começam a viver não está unicamente ligado ao que acontece durante esse trabalho,
nesta semana, conosco, mas também à influência do que eu chamaria, no momento, de Radiação de Miguel

acoplada, no Conclave, com a Radiação da Fonte, sobre uma oitava diferente. 

***

Questão: em que momento um Anjo Guardião se revela àquele que ele guarda? 

Eu respondo: ele o faz no momento oportuno.
Ou seja, no momento em que você estiver pronto para acolher a sua Vibração e se expressar, no sentido

auditivo ou outro, o que ele lhe comunica e o que você tem que comunicar. 

Esse encontro com o Anjo Guardião foi anunciado por alguns Arcanjos e, em particular, pelo Arcanjo Jofiel. 

Isso foi realizado por alguns seres humanos.
Mas, entretanto, o processo não foi encerrado.

Ele continua e vai se acelerar nas próximas semanas e nos próximos meses.
Ele reflete, de maneira precisa, a sua conexão com os planos situados além da Ilusão nos quais vocês estão

encarnados.
Ou seja, com os planos da Luz Supramental ou Luz Vibral. 

Esse contato ocorre a partir do momento que uma série de funções e de Vibrações é estabilizada em vocês,
levando-os progressivamente a viver a liberação.

A grande maioria dos seres humanos tem um Anjo Guardião.
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Este Anjo Guardião se revela, no momento oportuno, quando a sua Consciência se abre a esta dimensão,
assim como eu disse. 

Entretanto, alguns seres humanos têm, efetivamente, um Anjo específico que é chamado de Anjo Arcanjo.
Este Arcanjo Anjo Guardião tem a particularidade de se estabelecer nos seres cuja função, em meio a esta

dimensão, é a ativar, de uma maneira ou outra, a conexão com os outros planos, aqueles provenientes da Luz
Vibral e da Verdade.

Esta é uma função que não é, nem superior, nem inferior à dos outros. 

***

Questão: eu posso conhecer o meu caminho de alma ou a minha missão de alma?

Não. Não me cabe lhes revelar isso.
É algo que se revela a vocês, de maneira espontânea, quando chegar a hora, e não de outro modo. 

Entretanto, vocês devem compreender que, quando vocês fala de missão, vocês denominam isso ligado, em
relação a um caminho e, portanto, a algo a percorrer.

Eu os lembro de que vocês não estão mais no tempo do caminho, ou no tempo da missão, mas no tempo da
Revelação do que vocês são.

Isso não é verdadeiramente a mesma coisa.
A única função é Ser.

Seria ilusório fazê-los crer que o caminho a percorrer seria o de realizar tal ou tal coisa exteriormente.
Vocês entram, e mais do que nunca, a partir de 17 de outubro, no Ser.

O Ser não se importa com as projeções ligadas a uma missão ou a uma função.
É em meio ao Ser que se revela a função e não antes.

É preciso então acolher e se abandonar, assim como eu defini inúmeras vezes, ao que vem, a fim de encontrar,
não com o intelecto, não com desejos, com projeções quaisquer, o sentido do que vocês têm que fazer.

Mas nada mais há a fazer senão Ser. 
Quanto mais os dias passarem, mais vocês irão integrar esta Verdade, as coisas acontecendo por si só, desde

que vocês penetrem no Ser.
O risco é de querer procurar, no exterior, uma justificação ou um sentido.

Isso foi válido nos anos anteriores.
Isso foi válido há ainda um mês.

Isso muda e de maneira acelerada, agora, assim que vocês compreenderem, de maneira, eu penso, mais certa
e intuitiva. 

O arcanjo do Conhecimento irá lhes explicar o que é o Conhecimento, hoje, e o que ele foi ontem e o que ele
não é mais, principalmente.

***

Questão: ao que corresponde o fato de sentir como um manto branco colocado sobre os ombros?

Bem amado, existe uma significação para cada percepção.
A percepção é uma significação além das palavras, além do sentido.

A própria percepção desse manto Vibratório e energético corresponde ao sentido ele mesmo: tornar portador
da Verdade do Arcanjo Gabriel. 

Existem, e irão existir cada vez mais, percepções e manifestações vibratórias. 
Gravem bem que lhes é solicitado para viver e acolher sem procurar um sentido significante para o seu mental,

mas, sim, para viver a Essência e o sentido no nível espiritual, que não é compreensão ou aplicação de um
modelo. 

Muitas Consciências vibratórias novas entram em suas estruturas.
Elas lhes são estritamente desconhecidas, para a maior parte de vocês.

Não há que procurar outro sentido senão viver a plenitude.
Vocês estão na época da Revelação.

A Revelação se faz pela Luz, ela não se faz pela ferramenta mental.
Querer se prender a um sentido significante, no nível da cabeça, não participa do Coração.

Assim, progressivamente e à medida que vocês aceitarem as novas Vibrações e os novos pontos de
Consciência se manifestando na sua estrutura física, quanto melhor vocês os acolherem, melhor vocês irão

compreender o sentido, mas em um outro momento, que não é o momento da percepção, nem da interrogação
em relação à percepção porque isso irá afastá-los. 



As ativações que irão ocorrer, na humanidade toda, inteira, são importantes, mas a explicação não é nada sem
a percepção.

Assim, o importante é, portanto, a percepção e a vivência da percepção.
E a experiência da integração desta percepção não passa pela ferramenta mental ou pela sua compreensão,

mas pelo Conhecimento verdadeiro que não é, em caso algum, mental. 

Assim, é-lhes solicitado, e lhes será solicitado, para integrar as Vibrações e os pontos da Consciência nova em
vocês.

Alguns desses pontos já lhes são conhecidos: eles foram chamados de novas Lâmpadas.
Outros estão a vir e correspondem às Revelações das sete últimas Chaves Metatrônicas.

Entretanto, a Vibração é essencial. 

A compreensão não é importante.
O Conhecimento é importante e o Conhecimento, nesse caso, passa pela vivência da Vibração e da

Consciência, e não pelo intelecto. 
Vocês devem aprender a funcionar de maneira diferente.

Existe, durante este período a vir, um aprendizado de um mecanismo fundamental que é aceitar que a Vibração
ensine a vocês.

Para isso, a Vibração deve acontecer e ser vivida no silêncio interior e não na interrogação mental.
Essa é a única maneira que vocês terão de compreender o sentido, não com o intelecto, mas com a

Consciência, liberada do mental. 

***

Questão: existe um Anjo Guardião por ano ou dia de nascimento, por exemplo? 

Existem Anjos chamados de tutelares correspondendo a faixas horárias do dia, a dias específicos da semana e
a dias específicos do ano.

Existem então categorias de Anjos, denominados Gênios Cabalísticos, intervindo como Anjos Vibratórios e
assegurando a coesão desse mundo no nível dos horários, no nível dos dias da semana e dos dias do ano.

Isso é Verdade.

É um abuso de linguagem chamá-los de Anjos Guardiões.
Eles guardam funções e estruturas, em vocês, e não a sua Consciência.

Como vocês podem imaginar que um Anjo Cabalístico possa gerar a Consciência de centenas de milhões de
indivíduos enquanto que lhes é atribuído um Anjo Guardião individual, pessoal? 

Somente algumas categorias de Anjos, os Arcanjos e outros, intervêm e podem guardar e guiar certo número
de seres humanos. 

Deve existir uma intimidade particular, sobre o plano Vibratório, entre o seu Anjo Guardião e a sua Consciência.
Isso é dificilmente realizável.

Exceto por muito grandes Seres que conheceram a encarnação, como Cristo e Maria, que podem conectar,
literalmente, milhões de seres humanos, ou o conjunto da humanidade, porque existe, pelo princípio da sua

filiação e pelo princípio da sua encarnação, uma ressonância comum.
Como vocês querem que um Anjo Guardião que jamais esteve encarnado, possa estabelecer esse tipo de

relação?
Todos os seres humanos, nascidos em tal dia, estão em relação com um Anjo Guardião Criador deste dia, na

ronda da criação.
Daí a dizer que este Anjo seja o seu Anjo Guardião, para todas as pessoas nascidas nesse dia, há um passo

enorme. 

***

Questão: o nosso Anjo Guardião é sempre o mesmo, do nosso nascimento até a nossa morte?

Ele é atribuído à sua encarnação, desde a sua chegada nesta dimensão até a sua saída desta dimensão,
permanecendo prisioneiro no seu mundo de Ilusão.

Os Anjos Guardiões encontraram um meio, por intermédio das forças criadoras ligadas à Fonte, de manter um
contato com esta dimensão.

Por intermédio da Centelha Divina, da centelha espiritual, vocês estão em ressonância com o seu corpo
espiritual e corpo Divino, que está armazenado no Sol.

Do mesmo modo, existe um ponto de Luz que lhes permite estabelecer uma conexão, mesmo inconsciente,
com o que é chamado de Anjo Guardião.

Se não houvesse os Guardiões da Intra-Terra, em 3ª dimensão Unificada e em 5ª dimensão, se não houvesse



tido a possibilidade de cada Anjo Guardião vigiá-los, a sua Divindade, sob a dependência da Fonte, teria
desaparecido desde muito tempo e, portanto, toda vida também. 

***

Questão: na 5ª dimensão teremos igualmente um Anjo Guardião?

Alguns de vocês irão se tornar Guardiões, sem serem Anjos.
Na 5ª dimensão não há necessidade disso porque vocês estão ligados a todas as dimensões, mesmo se não

puderem acessar vibratoriamente uma dimensão extremamente elevada, entretanto, a comunicação existe.
Não há mais separação e vocês não têm, portanto, necessidade do que chamamos de Anjo Guardião.

***

Questão: o fato de passar de uma dimensão a outra vai depender da nossa evolução espiritual? 

Isso é muito complexo.
Vocês irão retornar, se isso lhes for possível, vibratoriamente, a sua dimensão original de Semente de estrela. 

Alguns de vocês vêm da 5ª dimensão, outros, da 11ª ou de outras muito mais elevadas.
Vocês irão reencontrar, portanto, esta dimensão. 

A pressão vivida neste mundo de Ilusão terá, para alguns, armazenado uma Vibração superior de Luz que irá se
revelar nesta ocasião.

Haverá então alguns saltos dimensionais possíveis ligados, efetivamente, à experiência vivida nesta dimensão,
para algumas almas. 

Entretanto, a grande diferença é que, no nível do que denominam 5ª dimensão, não há mais separação.
Vocês estão, portanto, em comunicação real com todas as outras dimensões, sem, no entanto, poder ali ir ao

Estado de Ser.
Não há mais ruptura. 

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Pergunta: Como é possível curvar o espaço/tempo?

A curvatura do espaço/tempo é uma intenção.
A intenção de querer interromper uma influência específica, no caso, aqui, a informação direta da FONTE.
Curvar o espaço/tempo requer a associação de um certo número de Consciências, em meio a um mesmo

projeto, associado à densificação e à materialização até níveis extremamente densos da vida.
O que foi realizado, há algum tempo, por algumas entidades.

A curvatura do espaço/tempo permite desviar a trajetória retilínea da Luz, tornando-a oblíqua e impondo-lhe um
caminho ou uma via que não é a via natural, ou seja, a via direta de qualquer Vibração.

Neste experimento (pois, no início, foi um), era questão de ver, de maneira transitória e limitada no tempo e no
espaço, como iriam reagir as formas de Consciência em meio à manifestação privada da irradiação da Luz.

Algumas Consciências encontraram, nesta experiência, um campo propício a manipulações e transformações
da vida, que resultou no que vocês são, no que vocês se tornaram hoje, no que vocês participam.

A curvatura necessita também de isolar o que criou as influências dos raios de diversas origens e, em
particular, das diversas Conexões e Radiações procedentes dos mundos das Dimensões mais elevadas.

Entretanto, e segundo o ‘princípio de causalidade e de ressonância’, qualquer suporte de manifestação, seja
qual for a Dimensão, é obrigado a ter, com redução, vamos dizer, eletromagnética, a capacidade da Vibração

original.
Isso não pode ser em nenhum caso abandonado, se não a vida, seja qual for o nível dimensional, será

aniquilada, literalmente, em si mesma, para resultar em outra coisa que não está prevista e não pode existir.
Tratar-se-ia então de uma aniquilação total da Consciência, o que não pode existir.

O objetivo foi então, durante esta curvatura do espaço/tempo, o de permitir, o mínimo possível, a informação
vital da Luz penetrando nas estruturas.

Isso foi realizado pelas próprias Consciências que se prestaram a esse jogo e que investiram no que vocês
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chamam de encarnação.
De fato, não é então a Luz da FONTE que mantém a sua vida em meio a esta Dimensão, mas o seu reflexo da

FONTE, chamado de Centelha Divina e Centelha Espiritual, limitadas estritamente ao mínimo, que permite a
esta Ilusão se manter.

Vocês são então chamados (e, nesse sentido, o trabalho que realizamos e que vocês realizam é este) a se
liberarem desta Ilusão.

O princípio de curvatura do espaço/tempo não permite à Luz, na sua originalidade e na sua inteireza, vir
terminar, por ela mesma, em meio a esta Dimensão, a experiência desta Dimensão.

Apenas vocês podem então se liberar, com a nossa ajuda, revelando a Luz que vocês são.

***

Pergunta: Por que GABRIEL está antropomorfizado sob uma forma de Ancião?

A desaceleração dimensional e Vibratória sob as quais nós aparecemos, em meio à 5ª Dimensão, é o reflexo,
não das nossas origens, mas das nossas funções.

No que me diz respeito, eu tenho, nesta forma antropomorfizada da 5ª Dimensão, mais frequentemente, um
rosto de natureza mongol, significando assim que a minha origem se situa mais nas estepes da Ásia Central,

em relação com o que tem sido chamado de xamanismo, ainda que derivado desse xamanismo.
O Arcanjo GABRIEL revestiu-se desta forma antropomórfica sem cabelos, o que os faz, não rir, mas que é de

qualquer modo surpreendente para um Arcanjo.
Esta forma sem cabelos, e com cabelos brancos, está ligada à experiência antiga do Arcanjo GABRIEL, e

múltipla, em meio a todas as Dimensões tendo existido nesta Dimensão falsificada, como Arcanjo da
Anunciação e da Revelação.

Assim, o Arcanjo GABRIEL, através deste antropomorfismo da 5ª Dimensão, ilustra, pela ausência de cabelos
e pelos seus cabelos brancos, a própria natureza da sua ancianidade e da sua experiência.

***

Pergunta: isso significa que nem todos os Arcanjos acompanharam todas essas Dimensões?

Certamente.
Nosso povo, assim como podemos falar, é muito importante, em número.
Outros Arcanjos serão em breve juntados como apoio da 5ª Dimensão.

No momento, nós somos em sete tendo presidido e estabelecido e permitido manter a coesão desta
experiência.

Em meio à nova Dimensão, nós seremos 12 Radiâncias a apoiá-los.
Além da nossa Dimensão própria, da 18ª Dimensão, vocês não têm mais necessidade de Arcanjo.

***

Pergunta: por que você insiste nos cabelos, o que os cabelos representam para vocês?

A nossa forma antropomorfizada se apoia no que denominamos Gênios Criadores.
Existe um Gênio Vibratório que presidiu a elaboração de uma parte da sua forma, dos seus órgãos e das

funções.
Assim, a cabeleira está ligada ao que capta a energia cósmica (o que não quer dizer que o venerável GABRIEL

nada capte), mas que o que ele reflete está mais focado na Revelação e na Anunciação, em meio mesmo à
Dimensão.

Ele está aqui, não para permitir, de algum modo, uma ascensão, mas para revelar algo.
A Revelação se apoia em um princípio descendente, antes de ser ascendente.

Assim, houve anúncios, por exemplo, feitos a MARIA.

***

Pergunta: como se articulam o papel de GABRIEL, de MARIA, enquanto “anunciadores”?



Não se trata do mesmo anúncio.
O anúncio feito pelo Arcanjo GABRIEL corresponde à geração descendente do princípio novo, assim como foi
realizado no Anúncio feito por MARIA, durante a Anunciação, ou ainda durante a Revelação de alguns conceitos

denominados religiosos, na religião islâmica.
Entretanto, o Anúncio feito por MARIA ocorre nesses tempos privilegiados do final da sua Dimensão, como o

anúncio do retorno de vocês, ou seja, de um movimento ascendente e não mais descendente.

***

Pergunta: haveria flores e árvores associadas aos Arcanjos?

Isso me parece sobrecarregar o seu mental.
Eu posso lhes dar as flores correspondentes a tal ou tal Arcanjo.

Entretanto, realizar um trabalho com esta flor me parece difícil, pois algumas dessas flores não pertencem ao
seu mundo ocidental.

Assim, o Arcanjo METATRON está relacionado ao Lótus branco, por exemplo.
Assim, o Arcanjo MIGUEL está relacionado à peuplier, etc., etc..

Nós podemos dar uma série de ressonâncias e de correspondências entre tudo o que faz a Criação, pois,
lembrem-se de que além dos Quatro Viventes, nós somos aqueles que permitimos esta Criação, pela nossa

Radiação e nossa Radiância e pela energia e pela Consciência que trouxemos.

***

Pergunta: será que a oração que chamamos de “Pai Nosso” está certa, ou foi falsificada?

Ela está correta e é autêntica e foi dada, realmente, por CRISTO.
Entretanto, alguma falsificação foi introduzida.

Existem, nesse nível, mudanças sutis de palavras.
Essas mudanças sutis de palavras e suas junções, como de costume com aqueles que manipulam e falsificam
a Luz, teve por objetivo desviar a energia espiritual e a energia de elevação real que representava o Pai Nosso

original para densidades cada vez mais pesadas.
Hoje, vocês devem compreender que devem superar todas as orações existentes.
Pois vocês não têm qualquer meio de verificar à qual ‘egrégora’ os liga tal oração.

É nesse sentido que a Vibração de METATRON os liga às chaves Metatrônicas porque, nesse nível e no nível
do silabário sagrado, não pode haver qualquer falsificação, assim como vocês o experimentam.

Mesmo nos princípios de orações elevando-os vibratoriamente, e há muitos exemplos na tradição oriental,
mesmo se a elevação das Vibrações for percebida e sentida como verdadeira e autêntica, vocês não têm

qualquer meio de saber o que a pronúncia dessas palavras alimenta.
É por isso que eu repito, não façam das palavras orações em vão.

Que as suas orações não sejam palavras em vão e que as suas palavras não sejam orações em vão.
É importante compreender isso.

Vocês irão compreender, tanto mais facilmente quanto se revelar a vocês o ‘princípio da Luz’ e o ‘princípio da
Verdade e do Estado de Ser’ em vocês, que as palavras são portadoras e veículos, em meio mesmo a esta

densidade, de uma energia específica que escapa de vocês, indo bem além até mesmo das suas forma-
pensamentos.

Quando vocês dizem que o pensamento é Criador, ele o é realmente.
Mas todas as palavras também são.

E as palavras os prendem, literalmente, à sua própria escravidão, ainda mais do que os pensamentos.
Assim como eu expliquei, com relação ao simples nome, até mesmo, de Deus (1).

Imagine, por exemplo, que você pronuncie a palavra “mamãe”.
O que está contido em vocês, com relação à mamãe, é em função da sua própria história de alma, mas

também em meio a esta vida.
Entretanto, existe uma Vibração, ligada à mamãe, que remete sistematicamente à materialização e à

dependência.
Pois, mamãe, é duas vezes o “ma”, é duas vezes a matriz, isso é redundante e imprime uma Vibração que os

mantém em meio a esta Ilusão, à matéria.
Tudo começou assim.

Por isso, prestar atenção aos seus pensamentos é importante.
Prestar atenção aos seus atos é essencial.



Prestar atenção às palavras que vocês irão viver, também.
É isso que vocês vão descobrir e que vocês irão descobrir agora.

Pois, até hoje, vocês não tinham qualquer meio de verificar, no exterior de vocês, o que gerava,
como emoção e como pensamento, uma palavra pronunciada.

Mesmo se, para vocês, essa palavra for portadora de uma vivência que lhes é “agradável”.

***

Pergunta: quando uma oração vem do Coração, ou palavras, isso é submetido às mesmas regras?

Todas as palavras que vocês pronunciam são portadoras de uma energia que nutre, literal e realmente, as
egrégoras.

Vocês nada podem fazer ali.
Essa é a estrita Verdade.

A manipulação das egrégoras, a criação das egrégoras, é a grande especialidade daqueles que criaram este
plano.

***

Pergunta: isso é um desafio para sentir algo, sem colocar palavras?

As portas desta percepção apenas começam a se abrir.
Como eu disse, vocês não tinham qualquer meio, até agora, de perceber o que vocês alimentam, exceto no

seu interior, obviamente, com relação à sua própria vivência e à sua própria experiência.
Mas, além da sua própria vivência e da sua própria experiência, existe, para cada palavra e em cada língua, uma

egrégora.
É nesse princípio que se baseou a dominação.

***

Pergunta: uma egrégora é necessariamente “negativa” ou as egrégoras podem servir à evolução?

Nesta matriz que vocês vivem, todas as egrégoras são feitas para mantê-los na dependência da dualidade, da
ação e reação.

Não pode ser de outro modo.
A Luz não é uma egrégora, já que ela não permite o estabelecimento de qualquer escravidão.
Ela é liberação e liberdade, substituída, em meio à sua Dimensão, pela palavra livre arbítrio.

Ter lhes dado a Ilusão da escolha, em meio a esta Dimensão, é a mais bela e a mais magistral das
manipulações.

***

Pergunta: a direção a ser cultivada seria então centrar-se no sentimento, eliminando qualquer
palavra?

Isso me parece uma excelente ideia, bem amada, na condição de aceitar que o sentimento não seja mental,
mas Vibratório.

Eu tenho que esclarecer, já que falamos de egrégoras, que há um exemplo magistral de egrégoras utilizadas e
deturpadas que é aquela, evidentemente, de CRISTO.

De um princípio de liberdade absoluta, insuflado pela encarnação de CRISTO e pela sua Presença em meio a
esta densidade, foram extraídos e falsificados os princípios de escravidão a crenças e a dogmas.

***

Pergunta: podemos improvisar orações com palavras simples depois de ter aberto o Coração?



Bem amado, se o seu Coração estiver aberto, o seu corpo se torna uma oração.
Naquele momento, qual é a utilidade da palavra?

***

Pergunta: os buracos negros são visitáveis? Com um corpo de Estado de Ser ou de outro modo?

Digamos que isso é compreensível, a partir do momento em que se alcança um outro Estado.
Mas jamais um Arcanjo iria se arriscar perto de um buraco negro.
O buraco negro é o meio de reintegrar à FONTE, na totalidade.

Entretanto, os tempos de experiências não terminaram.
Não é porque a sua experiência termina, em meio a esta densidade ilusória, que a experiência não prossiga.

A experiência é o arrebatamento da Criação, da Vida.
O campo da criação é sem fim.

Então, nós temos a Eternidade para percorrer isso.

***

Pergunta: há uma relação entre esses buracos negros e o fato da nossa pupila ser um buraco
negro?

Completamente.
Há até mesmo uma analogia entre a morte e o buraco negro.

Lembrem-se do que eu disse: a falsificação da Luz expressa uma curvatura do espaço/tempo e está em
relação, e em ressonância direta, com esta curvatura do espaço/tempo.

O buraco negro é o que acontece quando vocês morrem.
Vocês penetram em um buraco negro, vocês perdem a Consciência.

A pupila é negra, pois vocês veem a ausência de Luz.
A Luz não é visível aos seus olhos.

A Luz é Vibração.
A Luz vem de outra Dimensão.

O que vocês veem aqui é apenas a alteração da Luz, justamente em relação à curvatura que lhe faz parecer o
que vocês chamam de Sombra.

Sombra/Luz.
Nas Dimensões unificadas e nos multiversos e multidimensões, a Sombra não existe, já que a Luz está por

toda parte.
Atualmente, na sua vida, em meio a esta Dimensão, a Luz vem do Sol e, portanto, existe uma Sombra

projetada.
Esse fenômeno de Sombra não existe mais a partir do momento em que vocês penetram nos mundos não

dissociados.
Já que a Luz vem de todos os lugares, não pode ali haver Sombra.

Vocês são, de algum modo, o negativo.
O melhor exemplo que podemos dar, em relação ao seu olho e à sua própria Consciência, é o que foi

chamado, na época, com vocês o negativo, de ‘câmara negra invertida’.
Exatamente o mesmo papel que o da pupila.

***

Pergunta: a oração do “Pai Nosso”, na linguagem hebraica, conservou a sua origem vibratória?

Há uma série de línguas ditas sagradas, em meio ao universo.
Todas elas provêm, sem exceção, de uma mesma origem, que é uma derivação, de algum modo, da

linguagem silábica matricial, que já foi invertida em meio à manifestação denominada Sumeriana.
A origem são as sílabas sagradas que lhes foram comunicadas.

Assim, portanto, referir-se às línguas sagradas, na sua pronúncia exata, remete-os, mesmo se isso estiver
invertido, a uma origem comum que é a linguagem matricial silábica.

Mas lembrem-se, entretanto, de que a Vibração do Coração (independentemente das sílabas sagradas que



vocês pronunciam), o estabelecimento da nota SI, o som percebido no ouvido ou nos ouvidos, devem levar ao
silêncio.

***

Pergunta: alguns Arcanjos se exprimem de uma forma estrita, como METATRON, mas você se
comunica muito facilmente, ou mesmo de modo humorístico. Haveria uma forma de personalidade?

Absolutamente não, isso é devido, antes de tudo, à minha função.
Eu me adapto, digamos.

Eu tenho a capacidade para perceber o que, em vocês, abre o Coração, de uma maneira ou de outra.
O riso parece ser, ao ser humano, um meio de abrir o Coração sem fazer intervir o mental.

Então, eu me adapto.

***

Pergunta: você falou da egrégora de CRISTO que foi deturpada. E a egrégora de MARIA?

MARIA é aquela que, certamente, foi a mais falsificada na sua humanidade.
Muito mais até mesmo do que CRISTO.

Esse ‘princípio de adoração’ da energia Mariana nasceu há pouco tempo em meio à sua humanidade.
Foi ainda estabelecido um dogma correspondendo ao aspecto corredentor e Cocriador de MARIA, em relação

a CRISTO.
Isso foi criado com um objetivo, obviamente, específico.

Aqueles a quem chamamos, com vocês, de “maus rapazes” compreenderam, há pouco tempo, que era
necessário utilizar o reservatório de força ligado à energia Mariana, de maneira deturpada, aí também (em

relação à Maria / mamãe, estamos no mesmo princípio, a fim de se opor à Revelação final de MARIA).
Hoje, MARIA, no plano vibratório, está muito próxima da sua humanidade.

Assim, portanto, isso não tem mais importância.
A MARIA a quem vocês conhecem servir nada tem nada a ver com a Maria que é adorada sobre a Terra.
Assim, ela se condensa e se manifesta cada vez mais na humanidade, a cada vez mais seres humanos.

Ela então, de algum modo, permitiu o estabelecimento de uma ressonância e de uma relação entre alguns dos
seus Mensageiros e ela própria.

Ela vem então, efetivamente, opor-se ao que foi instalado por alguns dogmas em meio à igreja católica, em
meio a algumas pessoas, por intermédio dos seus mensageiros.

Se vocês escutarem os Mensageiros de Maria, eu falo dos novos Mensageiros, dos Mensageiros autênticos, a
sua mensagem é uma mensagem de Amor.

Isso não tem estritamente nada a ver com as mensagens do que vocês denominaram “aparições”.
Nesse sentido, MARIA conseguiu, de maneira Vibratória, conectar-se com muitos seres humanos e fazer

desses seres, se o aceitarem, os ‘seus Mensageiros’, os seus Mensageiros reais, conectados com ela pelo
Amor e pelo Coração e não mais pela cabeça.

***

Pergunta: mas, a maioria das pessoas que recorrem à MARIA, recorre à egrégora pré-existente?

Perfeitamente.
Exceto aqueles que estão, efetivamente e vibratoriamente e com consciência, prestes a serem conectados

com MARIA, ou IS-IS.
E então, não mais a uma egrégora, mas à Consciência Mariana.

É por isso que MARIA, literalmente, escolheu alguns Mensageiros.
Eu explico que os Mensageiros ou os intermediários de MARIA (do Céu e não da Maria falsificada ligada às

egrégoras) foram escolhidos por afinidades Vibratórias, pela sua polaridade feminina arquetípica extremamente
integrada e desenvolvida.

***



Pergunta: depois da nota SI, vem o silêncio interior. Sabendo que eu não percebo esse silêncio
interior, a nota SI pode realmente se instalar?

Esse é o caso para muitas pessoas que acompanharam as Núpcias Celestes (2): de um lado, por razões
ligadas ao seu próprio DNA, assim como isso foi explicado, mas também pelo seu próprio aprendizado, pela

sua maior ou menor facilidade justamente para entrar no silêncio interior.
O silêncio interior é perturbado, antes de tudo, pela atividade do mental, pelos pensamentos, pelas visões,

pelas emoções, pelas cores.
O estabelecimento do silêncio interior assinala a sua entrada no Coração.

Evidentemente, a entrada no Coração passa pela ‘parada’ da cabeça.
É então lógico e normal que os seres que experimentaram, mesmo através da sua espiritualidade, uma

hiperatividade da própria atividade mental, têm dificuldade para conter esta hiperatividade da atividade mental.
Isso apenas pode se estabelecer depois de algum tempo que a nota SI, o som da alma e do Espírito, tornar-se

capaz de “afogar” a atividade mental.
Mas o mental não quer se calar.

Assim, vocês têm que observá-lo.
Mesmo em meio ao estabelecimento da nota SI, vocês são invadidos por pensamentos, visões, sensações,

percepções.
Isso é normal.

Alguns seres descobrem mais rápido do que outros o silêncio interior.

NOTA: o som "SI" não é a nota musical, mas a inversão, a falsificação do som "IS". O som "SI" irá retornar
ao som "IS" quando a Unidade for reencontrada. (Arcanjo ANAEL - 30.07.2009)

***

Pergunta: quando ouvimos pelo menos uma vez a nota SI, o fato de não mais ouvi-la poderia revelar
uma forma de regressão?

Não.
A nota SI é, no início, intermitente, em cada ser humano.

Ela apenas se instala permanentemente, e ainda, variando de intensidade e de frequência, com o tempo.
O importante é tê-la tido pelo menos uma vez.

Pois ela firma o estabelecimento da conexão com as Dimensões do Estado de Ser, mas, entretanto, não lhes
permite viver o Estado de Ser.

Ela deve primeiro se estabelecer de modo permanente.
É apenas no seu estabelecimento permanente que irá se manifestar gradualmente o silêncio interior.

Mas, como lhes disse o Arcanjo MIGUEL, o mais importante é ter conectado, pelo menos uma vez, com esta
nota ou com este som, seja qual for a intensidade, a permanência e a frequência.

***

Pergunta: qual é a especificidade nova da Vibração de JOFIEL?

Isso corresponde ao que foi anunciado.
A Vibração dos Arcanjos torna-se cada vez mais densa.

A Vibração de MARIA e da Luz Metatrônica, a Luz da FONTE, aproximam-se do seu plano e da sua Dimensão.
Isso corresponde a uma preparação intensa de toda a humanidade.

Assim, os vários Mensageiros, pelo mundo, vão ver a sua ressonância reforçada com aqueles que os guiam,
com aqueles que os ensinam, com aqueles que os informam.

Isso corresponde ao que foi anunciado, desde já, durante o seu verão (inverno, no hemisfério sul), com relação
às ‘franjas de interferência’.

Agora, assim como sabem, não há mais obstáculo importante para a transformação desta Terra.
Assim, deve acontecer uma série de etapas anunciadas, previstas e previsíveis.

Não há mais tempo a perder em meio ao seu tempo.
Há, portanto, fortalecimento e aproximação dos planos multidimensionais.

Nós devemos, aí também, avançar, assumir a liderança em meio ao seu espaço, em relação às últimas
oposições e às últimas tentativas daqueles que os controlaram e que querem continuar a controlá-los.

Nós aceleramos a Vibração.  



Nós aceleramos o seu tempo a fim de permitir uma liberação muito mais importante dos seus potenciais
individuais, assim como dos potenciais coletivos da sua Terra.

Assim, a nossa Radiância se aproxima de vocês.
Vocês percebem efeitos aumentados.

Eu os lembro de que há então 7 passos, 7 Etapas.
Cada uma dessas etapas está em relação com uma Vibração que eu qualificaria de ‘nova’, mas no geral,
sobretudo, ao nível das suas 7 Lâmpadas principais, conduzindo, obviamente, à integração das 7 últimas

Chaves Metatrônicas, ocorrendo no próximo ano.
Dessa maneira, então, as percepções Vibratórias irão se tornar cada vez mais intensas, cada vez mais

pronunciadas, a fim de permitir-lhes, para a maior parte de vocês, penetrar, mesmo que apenas de maneira
fugaz, em meio ao Estado de Ser.

E para aqueles que não tiveram a oportunidade de penetrar no Estado de Ser, por enquanto, porque esse não
é o seu caminho, de dar-lhes, em meio mesmo ao corpo de personalidade, uma percepção das ‘novas

Vibrações’, aquelas da 5ª Dimensão, certamente, mas também das Dimensões mais elevadas possíveis em
meio a esta Dimensão em que vivem.

A aceleração da Vibração, a intensificação das percepções Vibratórias, a intensificação desta ‘Vibração nova’ é
extremamente importante.

Em vocês são ativadas, e irão se ativar cada vez mais, novas funções, novas ressonâncias, novas
manifestações de agenciamento da energia e da Consciência.

***

Pergunta: poderia falar um pouco mais sobre esses novos aspectos?

Isso seria muito demorado.
Nós preferimos esperar que a humanidade esteja pelo menos familiarizada com essas novas Vibrações,

nesses novos lugares, nessas novas manifestações, a fim de, gradativamente, dar-lhes os elementos que
virão, não para alimentar o mental, mas para reforçar a sua experiência dessas Vibrações e das suas funções.

Nada há de complicado, por outro lado, no nível dessas novas percepções.
Vocês irão se aperceber, pela experiência e muito rapidamente, de que diante de algumas situações, como

diante de alguns Seres, como diante de alguns pensamentos, como diante de algumas emoções, irão nascer
ou desaparecer, em vocês, os ‘pontos’ de Vibração.  

Vocês farão, bem depressa, uma correlação quanto às suas funções e quanto ao seu emprego e seus efeitos.
Trata-se, em outras palavras, do desenvolvimento, em meio à sua densidade, do potencial das novas

Lâmpadas (novos Corpos Espirituais).
Bem amado, isso funciona nos dois sentidos.

Ao se afastarem da sua Unidade, que começa a chegar para vocês, vocês irão perceber algumas tensões.
Ao se alinharem à sua Unidade, você irão perceber Vibrações, ou mesmo tensões, mas que não são

bloqueios.
Cabe a vocês ajustarem-se à Vibração nova e suas manifestações.

Isso lhes será extremamente simples e extremamente fácil, a partir do momento em que vocês prestarem
atenção nas Vibrações que vocês percebem e em quais circunstâncias elas aparecem ou desaparecem.

Este aprendizado será feito de maneira acelerada.
De um lado, por que isso será simples e, de outro lado, por que a sua Consciência se expande, literalmente,

agora.
Vocês irão tomar cada vez mais consciência de que vocês não são limitados, mesmo em meio a esta

personalidade, a este envelope corporal.
Muitos seres vão tomar consciência do que vocês chamam de ‘corpos sutis’, em meio mesmo ao corpo de

personalidade.
Vocês irão perceber os limites que não são mais aqueles do seu corpo físico, mas que são as Radiações

emitidas pelos seus corpos sutis.
As energias se manifestam e são percebidas de maneiras diferentes, como mais vibrantes ou mais móveis.

Manifestam-se também de maneira mais encrustada, em pontos específicos, que são, de algum modo, os nós
nodais onde se reúnem a personalidade e o Estado de Ser.

Há muitos deles.
Mais uma vez, cabe a vocês descobrirem a localização e as funções.

Alguns deles lhes foram dados através das cinco novas Lâmpadas e dos cinco pontos de Vibração no nível da
cabeça.

Vocês vão perceber, muito em breve, os pontos de focalização ligados à “meditação direcionada para o
Coração” (3) se ativando, e fornecendo elementos preciosos no nível do funcionamento da sua Consciência.

A organização desses pontos, em grupos de dois e, em alguns casos, em grupos de três, irá lhes proporcionar
funcionamentos extremamente inéditos e novos no nível de desenvolvimento dos seus potenciais espirituais.



funcionamentos extremamente inéditos e novos no nível de desenvolvimento dos seus potenciais espirituais.
O que, hoje, parece ainda impossível, será, dentro de pouco tempo, coisas que irão se tornar, não corriqueiras,
mas, digamos, pelo menos habituais, para muitos seres humanos e para um número cada vez mais importante.

Isso envolve tanto a premonição, como a telepatia, como uma série de funções que eram impossíveis de
serem empregadas em meio a esta Dimensão.

Trata-se então, e isso será cada vez mais flagrante, para vocês, a partir da primeira Etapa de 17 de outubro (4),
da ativação em vocês de ‘potenciais espirituais’ que, até agora, não podiam se manifestar em meio a esta

densidade.
Isso corresponde ao que denominamos, do nosso ponto de vista, os ‘véus que se rasgam’.

Os véus da Ilusão estão prestes a se dissolver, literalmente, em meio a esta densidade.
Deste modo, então, é perfeitamente lógico e normal que potenciais espirituais, até então reservados a algumas
Entidades que haviam atingindo pontos de evolução extremamente precisos, sejam, hoje, revelados e abertos

a vocês.
É nesse sentido que o Arcanjo GABRIEL, ontem, insistiu sobre o conceito de Verdade (4).

Pois vocês não podem manifestar esses novos potenciais espirituais na sua vida e permanecer em qualquer
mentira.

Lembrem-se, como lhes disse o Arcanjo JOFIEL, de que vocês não têm que mentalizar o que vocês
percebem, mas que discernir, em meio mesmo ao seu próprio funcionamento, a utilidade e a função.

A observação, estando no instante da sua própria Presença a si mesmo, irá revelar, bem melhor do que eu
posso fazê-lo, as funções dessas Vibrações e desses estados Vibratórios.

Se eu lhes desse as funções exatas de cada uma dessas Vibrações ou dessas percepções, o mental iria se
apropriar instantaneamente.

O processo ocorre no sentido inverso.
Vocês provam e experimentam uma Vibração ou um conjunto de Vibrações sobre as quais vocês não podem

dar a definição ou a função.
Entretanto, no aprendizado da sua vida cotidiana, através da manifestação ou do desaparecimento ou da

amplificação dessas Vibrações, ou dos circuitos energéticos existentes, vocês poderão então fazer a sua
própria experiência e ter o conhecimento direto.

Naquele momento, gradualmente e à medida das Etapas que lhes restarem para passar, nós iremos
desenvolver, obviamente, gradativamente, as funções do que vocês experimentaram, e vocês poderão,

naquele momento, verificar a adequação do que vocês vivenciaram.

***

Pergunta: a mestria dessa nova linguagem vai permitir uma relação mais direta com vocês, os
Arcanjos, e com as outras Entidades?

Bem amado, o importante é Você, em meio a esta Vibração.
Todos os caminhos são diferentes.

Alguns caminhos necessitam da conexão, efetivamente, com os planos multidimensionais.
Hoje, o que vocês devem realizar e verificar é que esses níveis de Consciência e esses níveis Vibratórios, que

permitimos impulsionar e canalizar para vocês, pertencem propriamente a vocês.
Assim, alguns seres irão se tornar Mensageiros.

Assim, alguns seres irão perceber os Arcanjos, ou outras Entidades, em relação com a Luz.
Outros, enfim, deverão se prender preferencialmente a esse caminho interior de desenvolvimento da Vibração,

sem procurar uma conexão, por enquanto, com outros planos multidimensionais.
Cada caminho é diferente.

Vocês não devem procurar isso ou aquilo, mas viver isso ou aquilo, em função do que lhes é proposto em meio
ao seu próprio corpo.

Estejam certos de que a partir do momento em que vocês aceitarem colocar a sua Consciência na vivência
dessas Vibrações novas e desses estados de Consciência novos, manifestar-se-á o que é justo para vocês,

em função do seu caminho.
Alguns seres são levados a encontrar os Arcanjos, no corpo de Estado de Ser ou no corpo de personalidade.

Alguns Seres nada têm que encontrar no exterior deles mesmos, por enquanto.
Eles devem centrar o seu caminho no seu próprio encontro com eles mesmos.

Não há aí nível superior, nem nível inferior.
Cada trabalho é diferente.

Mas todos os caminhos levam ao mesmo lugar.

***



Pergunta: assim que eu me sinto de novo no corpo, o meu ego toma conta. Como fazer?

Isso é apropriação do mental, efetivamente.
Você não pode estar na análise da sua própria Vibração e estar na Vibração.

Assim, o mental discriminando discursa e fica tentando, permanentemente, apropriar-se das coisas, ele vai
tentar, do mesmo modo, apropriar-se das Vibrações.

Há aí também, como eu disse, um trabalho de abandono.
Contente-se em viver a Vibração da Luz e a Vibração da Verdade em meio às suas estruturas.

Não procurem especialmente compreender, pelo intelecto, o significado.
Convém estar na posição, um pouquinho, de um observador lúcido e consciente, mas que não procura se

apropriar da Vibração que o percorre, ou do conjunto das Vibrações que o percorrem.
Aí também, deve se manifestar o que eu denominei, em outros tempos, o Abandono à Luz.

Agora, vocês devem viver o Abandono à Vibração, que é Luz.
Mas a Vibração é cada vez mais forte, pois a Luz se aproximou de vocês.

Entretanto, se o mental, de um modo ou de outro, quiser se apropriar da Luz, efetivamente há ainda o ego.

***

Pergunta: como fazer para melhor liberar o mental em seus diferentes aspectos?

É essa experiência que é para ser feita e conduzida.
Não há regra absoluta.

Alguns de vocês têm mentais muito mais potentes do que outros.
É preciso compreender que o mental é um ato de apropriação.

Que a Vibração é um ato de restituição.
Na palavra mental há controle e domínio.

Mas um falso domínio.
A verdadeira mestria corresponde ao Abandono.

Há talvez, pelos medos vividos ou pelos condicionamentos experimentados, a dificuldade de se abandonar à
Vibração.

Entretanto, não há qualquer resposta individual pronta.
Há experiência e que conduzir a experiência.

Vocês têm, diante da intensidade das manifestações Vibratórias que vão ocorrer, algum tempo para trabalhar e
para fazer a experiência disso.

***

Pergunta: as energias da Kundalini devem ser acompanhadas ou devemos deixá-las seguir
livremente até o Coração?

Eu bem falei de acompanhar as energias se manifestando no nível da cabeça.
Aquelas que estão situadas em outros lugares do corpo têm que ser observadas.

Não há que querer dirigi-las.
Elas sabem o que fazer e elas sabem aonde ir.

Pois elas correspondem à impressão, no nível do seu corpo de personalidade, dos seus circuitos novos
ligados e em ressonância com o seu corpo de Estado de Ser.

Não há então que dirigi-las.
Elas sabem pertinentemente o que elas devem fazer.

Assim, é nisso que eu defino como sendo a Inteligência da Luz.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***



Então, Bem amados Humanos, eu vou deixá-los prosseguir as suas Vibrações.

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

1 - **SAINDO DA ILUSÃO 7** - ARCANJO ANAEL:
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/anael-6-de-outubro-de-2009-autres.html

*
2 - ‘NÚPCIAS CELESTES’ Integração das Virtudes - AS 12 ETAPAS de MIGUEL - 2009:

http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html
*

3 - ‘Meditação Direcionada para o Coração’ - RAM:
http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html

*
4 - ‘AS 7 ETAPAS’ - MIGUEL e URIEL - 2009 e 2010:

http://www.portaldosanjos.net/2012/04/as-7-etapas-miguel-e-uriel.html
*

5 - ARCANJO GABRIEL (09.10.2009):
http://www.portaldosanjos.net/2009/10/gabriel-9-de-outubro-de-2009.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article349f.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-10_octobre_2009-article349f.pdf
10 de outubro de 2009

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html
http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-10_octobre_2009-article349f.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2009/10/gabriel-9-de-outubro-de-2009.html
http://autresdimensions.info/article349f.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/anael-6-de-outubro-de-2009-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/as-7-etapas-miguel-e-uriel.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html
http://portaldosanjos.ning.com/


Questão: Miguel disse que não haverá mais 3ª dimensão completamente dissociada da Fonte, mas
que poderá ainda haver dimensões onde não haveria esta noção de bem, de mal, mas associada à

Fonte. Poderia desenvolver?

Bem amada, a partir do momento em que as dimensões estão ligadas à Fonte, não pode mais haver mal.

Há simplesmente jogo Sombra /Luz, o que não é de fato a mesma coisa.

De fato, na 3ª dimensão existem formas de vida, não cortadas da Fonte, e que possuem um corpo de carne,
possuem um corpo físico à base de carbono, assim como aquele que você possui.

Entretanto, nessas dimensões, não há ruptura, não há separação da Fonte. 

Mas, entretanto, a própria existência de cadeias de carbono e de Consciência se exprime através de leis de
eletromagnetismo, mas não cortados da Fonte.

Isso não é de fato a mesma coisa como os mundos Vibratórios em que vocês evoluem, efetivamente, onde a
Sombra e a Luz são assimiladas em mal e bem.

Em última análise e em Unidade, a Sombra não é o mal, a Luz não é o bem.

Trata-se de uma alternância Sombra/Luz, mas a Sombra não pode ser assimilada, em meio aos multiversos e
às multidimensões, ao mal. 

É apenas nesta dimensão que o que vocês chamam de bem/mal foi colocado ao extremo, em meio às ‘forças
eletromagnéticas de atração e de repulsão’. 

O bem sendo, por definição, dilatação, expansão. 

O mal sendo, o oposto, contração, restrição.

Há aí um processo bem lógico. 

Entretanto, é preciso bem compreender que, quando eu digo, eu também, que existiam dimensões de 3ª sem
separação da Fonte, isso não quis dizer que em meio a essas dimensões, o jogo do bem e do mal ocorria. 

Somente existe, naquele momento, o jogo Sombra/Luz. 

Mas a Sombra não é tomada na mesma aceitação que aquela que vocês vivem hoje, ou seja, como princípio
que os afasta e que os obriga a se reencarnar.

Há uma liberdade total, nos mundos de 3ª dimensão unificada, quanto à tomada de corpo, ou quanto à saída

ANAEL - 17 de outubro de 2009

http://2.bp.blogspot.com/-qTsG_Tzlsvk/Ub-HZJEQvdI/AAAAAAAACQA/vQ1N3fpSpkk/s1600/000+Anael+-+17.10.2009'.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


desse corpo, por exemplo.

Há sim outras diferenças, obviamente. 

Mas, entretanto, nos mundos cortados totalmente da Fonte, vocês foram obrigados a se isolar da sua
Divindade, a deixar, de qualquer modo, a sua Divindade, os seus corpos mais elevados de Vibração, em outros

lugares, para poder penetrar esta matriz.

Entretanto, não é preciso sempre assimilar a Sombra e a Luz ao jogo do bem e do mal. 

A Luz pode também fazer o mal, mesmo na sua dimensão. 

Tudo depende do ‘ponto de vista’, da Consciência que a recebe. 

O exemplo é muito simples.

Imagine, por exemplo, um ser humano que não conhece a Luz e cuja vida é, no entanto, repleta de bem, repleta
de ações, no sentido social, moral, afetivo, emocional, que segue no sentido de uma vida harmoniosa, de uma

vida bem completa, diriam vocês, eu creio. 

Entretanto, esta alma, se ela se encontrar confrontada com um afluxo de Luz extremamente importante vindo de
dimensões superiores, a sua vida irá explodir literalmente, e sua Consciência também.

Compreendam bem que o essencial não é levar, em termos morais ou em termos sociais, uma vida linear ou
uma vida equilibrada. 

Hoje, vocês estão frente a um desafio muito maior do que aquele de elevar as suas Vibrações, de elevar-se em
Vibração. 

A solução apenas se encontra nesse nível. 

Ela não pode estar em uma mudança de paradigma unicamente vindo das suas concepções, ou das suas
ideias, ou das suas crenças.

É um mundo totalmente novo que se abre a vocês, ligado à sua penetração, como muitos de vocês sabem, do
seu sistema Solar no Centro Galáctico, como isso ocorre a cada 26.000 anos. 

Entretanto, essa passagem é hoje muito especial porque ela se acompanha, assim como lhes disse o Arcanjo
Miguel, efetivamente, da destruição total da trama da 3ª dimensão dissociada. 

Nisso, existe algo de fundamentalmente novo para vocês. 

E, entretanto, vocês já viveram as primícias quando da sua inserção nesta realidade.

Alguns de vocês estão aqui desde muito tempo. 

Por muito tempo, eu entendo, milhares de anos. 

Outros estão aí desde ainda mais tempo. 

Desde dezenas de milhares de anos, ou centenas de milhares de anos. 

Outros se juntaram mais recentemente, a fim de participar, de uma maneira ou de outra, deste despertar da
humanidade.

***

Questão: por que sentimos um vazio interior? A que isso corresponde? Como gerir?

O vazio interior pode tomar diferentes significações, segundo as pessoas e segundo as Consciências.

O vazio interior significa um momento de passagem. 

É uma etapa de transição.

O vazio interior precede o pleno. 

Em meio à sua dimensão, assim isso funciona.

Da mesma forma como no decorrer dos Casamentos Celestiais nós atraímos sua atenção e sua Consciência
sobre o fato de viver alguns sons, a fim de chegar ao silêncio interior. 

Do mesmo modo, o vazio interior pode ser a etapa que antecede o pleno interior, ou seja, a ativação
permanente do que vocês chamam de Chacra do Coração e, portanto, o retorno ao Estado de Ser.

Por vezes também, essa sensação de vazio interior pode estar ligada, não a processos energéticos de
evolução, mas por vezes também a sofrimentos que vocês viveram, relativos a aflições, no sentido que vocês

entendem, no nível afetivo, que voltam à memória e se manifestam por essa sensação de vazio.

É preciso, entretanto, aceitar e compreender que nada é vazio nos multiversos e nas multidimensões. 

É apenas a sua própria apropriação desta dimensão e do vivido que fez com que vocês concebessem o vazio



como possível. 

Nada é vazio nos multiversos. 

Tudo é pleno, de diferentes modos.

***

Questão: Se fizemos a escolha de estar aqui e agora, por que viver dificuldades de encarnação?

Vocês fizeram a escolha da sua encarnação. 

Ninguém os obrigou a se reencarnarem.

Entretanto, mesmo saindo da encarnação, vocês permanecem prisioneiros do que é denominado matriz, ou
seja, da ‘lei de ação/reação’.

Mesmo os ensinamentos mais tradicionais e mais antigos, presentes na superfície desta Terra, insistem sobre
o fato de que vocês penetram as rodas de reencarnação até o momento em que o Samsara, ou seja, em que a

Ilusão, a Maya, cessar, a partir do momento em que vocês tiverem encontrado a Unidade.

É preciso bem compreender que a partir do momento em que vocês foram presos nesta matriz (o que foi
retomado em inúmeros mitos, como sendo a queda; de fato, vocês não tiveram a queda, vocês foram levados
a cair, o que não é de fato a mesma coisa), não há responsabilidade, nesse nível, senão apenas aquela que

quiseram fazê-los endossar, literalmente.Vocês não têm pecado, assim como lhes fizeram crer. 

O pecado vem, sim, daquele que vocês chamam de Deus ou Diabo, que criou esta dimensão dissociada, além
das injunções da Fonte e com a ajuda de um Arcanjo bem específico, em um dado momento.

Mas se isso lhes parecer, hoje, difícil de compreender ou de aceitar, coloque isso de lado, em um canto da sua
mente.

Entretanto, é preciso compreender que a partir do momento em que vocês estão presos nesta matriz, vocês
não têm, literalmente, qualquer meio de sair, senão trabalhar sobre o seu Ser interior.

Mas se vocês olharem o número de encarnações tomadas nesse mundo, quantos seres chegaram a esta
liberação? 

Muito poucos. 

Então, vão dizer: «sim, é um caminho de acesso, um caminho difícil, no qual é preciso trabalhar em si para
esperar encontrar a liberação».

Tentem olhar ao redor de vocês: quantos Seres trabalharam neles e quantos Seres atingiram esta liberação? 

A liberação real, eu não falo de uma forma moderada ou limitada do que chamariam, alguns, de Samadhi. 

Eu falo da liberação total, aquela que os faz sair da prisão da matriz. 

Isso é muito raro.

E para isso é possível, no período inicial ou no período final do ciclo de 50.000 anos, liberarem-se, se vocês o
aceitarem, desta matriz. 

Mas são vocês mesmos que fazem o trabalho.

Nós propomos uma revolução e uma resolução e uma ressonância da Luz.

São vocês que aceitam isso ou não.

Então, quando vocês dizem que estão livres de se reencarnarem, sim, vocês estão livres de permanecer nos
limbos intermediários, sempre prisioneiros desta matriz ou de acessar uma vida específica, a fim de progredir. 

Porque, entretanto, mesmo no nível do ‘sistema de controle humano’, ou seja, do sistema corpo/alma/espírito,
tal como foi criado por Deus e pelos Arcontes, vocês têm a possibilidade de evoluir, mas, entretanto,

permanecendo prisioneiros nesse sistema, a fim de alimentá-lo.Nesse sistema, vocês têm total liberdade,
mas vocês não podem sair do sistema.

O que nós lhes propomos, hoje, é justamente se liberarem dessa matriz. 

Então, há liberdade se vocês a aceitarem.

Entretanto, creiam que, se vocês estão nesse corpo, neste instante, e neste momento, é porque vocês
escolheram. 

Mas, entretanto, mesmo se vocês nele não estivessem, estaria em outro. 

Mas vocês não tinham senão uma escolha entre aqui ou outro lugar. 

Mas, certamente, não além.

***



Questão: qual limiar deve ser atingido para permitir a reversão do conjunto do planeta?

Bem amada, o limiar não é tanto uma quantidade de humanos, senão uma quantidade de Vibração, expressa
como aspiração à liberação, aspiração à Luz Vibral Autêntica que vem para vocês.

Progressivamente e à medida que um número mais importante, ou que uma intensidade mais importante,
mesmo com o mesmo número de Seres Humanos, tiver aspiração por esta Luz e por esta liberação,

progressivamente e nessa medida, a liberação irá se tornar mais fácil.

Assim como sabem, nós tivemos alguns problemas, ligados à sua própria estrutura e a algumas modificações
desconhecidas até mesmo pelos geneticistas mais elevados, os quais ocorreram e surgiram no seu DNA. 

Nós compensamos isso.

Obviamente, as forças da Sombra que foram dissolvidas e desfeitas, literalmente, no nível do Sol, tentam,
entretanto, nesta Humanidade (por intermédio dos seus servidores ou empregados, se preferirem), a todo

custo, manter esta Ilusão. 

Esta Ilusão é mantida pelo poder, pelo medo. 

O poder e o medo são os dois elementos motores que os mantém nesta Ilusão.

Compreendam bem que, quanto mais tivermos Seres humanos ou quanto mais tivermos Vibrações de Alegria,
de elevação e de transformação, mais rápido irá ocorrer a transformação e na doçura. 

Então, isso não depende de nós.

Isso depende de um relógio cósmico, certamente, que está quase chegando a uma data limite. 

Mas vocês ainda têm tempo, quanto mais esse tempo for curto, melhor será para vocês, para a sua liberação.

Entretanto, compreendam bem que não é unicamente uma questão de aritmética e de número de pessoas,
mas, bem mais, de uma intensidade Vibrante generalizada sobre este planeta.

***

Questão: pessoas não informadas, e em particular, as crianças, podem sentir essas Vibrações, ou
em todo caso fazer parte desse movimento liberatório?

Não tenham qualquer inquietação com aqueles a quem chamam de crianças.

Aqueles que estão presentes, nesse momento, nesta densidade, com uma idade que vocês denominam,
criança, são frequentemente seres muito mais evoluídos e muito mais afirmados na Luz e na Vibração.

Não haverá para eles qualquer dificuldade de viver esta transformação porque eles não têm ainda crenças
estruturadas neles. 

Essas crianças estão livres. 

É por isso que algumas forças tentaram introduzir, no seu DNA, diferentes perturbações para limitar a sua
expansão de Consciência. 

Mas absolutamente nada, hoje, agora, pode se opor a esta expansão considerável de Consciência que deve
fazê-los reencontrar o seu Estado de Ser, a sua Divindade, assim como vocês poderiam chamá-la. 

Então, não há o que se preocupar com as crianças.

Não há o que se preocupar, também, com os Seres humanos que não percebem e não sentem esta Vibração. 

Ela está chegando, entretanto.

Como o Arcanjo Miguel disse, haverá várias ondas. 

As ondas são sucessivas. 

E lembrem-se das palavras de Cristo: «os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros».

Não há qualquer inquietação a ter, porque a inquietação induz ao medo. 

O medo induz à contração e a contração os afasta da Alegria.

***

Questão: qual é o melhor ensinamento a dar às crianças?

O mais belo dos ensinamentos, bem amado, é o ensinamento da liberdade, o ensinamento da ética e
da responsabilidade. 



Isso não passa nem pelas religiões, nem mesmo pelo Arcanjo Miguel. 

Isso passa pelo reconhecimento de Si como Ser divino, como Ser soberano e como Ser autônomo.

As crianças têm acesso espontaneamente a esta dimensão. 

Não é, portanto, questão de prepará-las a algo que corresponde, agora, ao que elas são, mas sim de afirmá-los
nesta Verdade.

Obviamente, o sistema educativo sendo o que é, vocês têm certo número de normas a respeitar. 

Mas tentem, tanto quanto puderem, não fechá-los em sistemas que vocês chamam de religiosos. 

Vocês devem compreender que todas as Revelações, quaisquer que sejam, de início, estavam todas
corretas. 

Entretanto, elas foram todas transformadas pelo poder humano e pela avidez e pela vontade do poder de
alguns.

Todas elas, sem exceção.

Não existe qualquer religião que não tenha falhado. 

Não existe qualquer sistema que não tenha falhado. 

O único sistema que jamais irá falhar, são Vocês mesmos e o seu Ser interior.

É isto que vocês devem reencontrar. 

Então, isso se encontra no interior.

Ensine uma criança a meditar. 

Ensine uma criança a viver sua dimensão interior. 

Isso é o mais importante e não, hoje, prepará-la para certas coisas exteriores.

***

Questão: o que fazer, contudo, quando uma criança hoje, de oito ou nove anos, é assaltada por
«entidades» que a colocam em sofrimento?

Bem amada, uma criança, até 14 anos, na sua densidade, não tem história própria. 

Uma Criança endossa, literalmente, a energia, a Consciência, o Carma (o que vocês denominam, como
quiserem) dos pais. 

Assim, não é a criança que precisa ser liberada, mas, sim, os seus pais, das suas crenças. 

Isso pode ser duro de aceitar porque os pais podem por vezes ter uma atitude justa e observar como
expectador algo que lhes pareça tão particular, como uma grave doença.

Mas, entretanto, a origem jamais está em meio à entidade. 

A entidade criança que chega em um ambiente, vai receber certo número de Vibrações, certo número de
Consciências, certo número de funcionalidades, inscritas no seu DNA, nos cromossomos e na memória dos

pais. 

É essa memória dos pais que afetou a criança(filho). 

Isso não é da criança.

***

Questão: se fazemos todos os trabalhos preconizados para elevar a nossa taxa vibratória, mas,
paralelamente a isso, vivemos ainda o medo, a elevação vibratória acontece apesar de tudo?

Na sua densidade, vocês passam por períodos de elevação e por períodos de queda. 

Isso é inevitável, em função da sua condição dita humana. 

Entretanto, os momentos em que vocês devem viver a Vibração, progressivamente e à medida que eles
ganharem importância, intensidade e duração, irão permitir aos fenômenos que vocês denominam medo e a

outros estados emocionais contrários à Vibração, se afastarem de vocês, progressiva ou brutalmente.

Entretanto, é preciso bem compreender e aceitar que quanto mais vocês vibrarem e quanto mais viverem na
Vibração da Alegria e na Vibração da Luz Vibrante, mais vocês irão se afastar das zonas sombrias que

constituíram as suas vidas, para alguns de vocês, desde muito tempo.Isto é um aprendizado, um aprendizado
muito acelerado. 

Entretanto, obviamente, a estrutura da sua sociedade faz tudo para impedi-los de encontrar isso. 



Através de uma série de constrangimentos, através de uma série de medos que foram instalados em vocês,
desde mesmo a criação desse mundo e que se manifestam através da arquitetura sofisticada da sua

sociedade: medo do desemprego, medo da doença, medo da morte, medo disso, medo de perder um filho... 

Tudo é pretexto para o medo. 

E tudo é pretexto para encontrar cenários ou seguranças que vão suprimir esses medos, de maneira artificial.

A única maneira de suprimir o medo, em Si, é viver a Vibração interior. 

Isso se estabelece progressivamente e, o dia em que vocês chegarem realmente a viver nesta estabilidade do
Coração aberto e vibrante, o medo irá se afastar de vocês, definitivamente, seja o que for que lhes aconteça. 

O medo nada pode contra a Vibração do Coração. 

Absolutamente nada.

***

Questão: como as Efusões de Luz fazem reagir a Sombra, o poder?

A Sombra, assim como a denominam (de fato, a palavra poder é muito mais adequada, porque a Sombra é
poder e o poder é Sombra), o poder sobre o outro é a origem de todos os seus conflitos e de todas as suas

misérias, no sentido em que vocês entendem isso.

A Sombra pode se servir da Luz Unitária? 

Absolutamente não.

Ela não pode reagir senão criando o medo. 

Isso foi criado de diferentes modos e, entretanto, compreendam bem que aqueles que estão no poder e que
quiseram causar medo em vocês, não compreendem grande coisa, obviamente.

Eles quiseram destruir a economia. 

Eles ali chegaram porque isso é baseado no poder e deve, de todo modo, se destruir. 

E o que aconteceu? 

Os Seres humanos não tiveram medo. 

Então, o que eles fazem? 

Tentam instaurar um Estado de medo com relação a doenças extremamente graves que não existiam senão na
imaginação deles. 

E, entretanto, o Ser Humano não tem medo.

Então, compreendam bem que eles procuram meios de criar o medo. 

A matriz, assim como foi denominada, é um princípio de medo e de confinamento. 

Assim, vocês irão descobrir, pouco a pouco, que vocês não estão confinados.

Vocês irão descobrir, pouco a pouco, o ilimitado. 

Vocês saem das suas limitações, cada um a seu ritmo, cada um a seu modo e na sua velocidade. 

Então, ao descobrir isso, vocês participam do aumento da liberação.

É preciso bem compreender que o medo tem ainda mais medo. 

E, portanto, aqueles que estão na Sombra e no poder têm cada vez mais medo de perder o seu poder e irão
procurar, de maneira ainda mais forte, gerar este medo e a sua submissão.

Então, não é questão de lutar ou de se opor ao que gera o medo porque vocês irão alimentá-lo, de um modo
ou de outro. 

É preciso se acalmar, no sentido em que não devem reagir, mas para agir no seu Ser interior. 

Acalmar-se, e agir no Interior, é, realmente, o que lhes é solicitado.

Persistindo e permanecendo na Vibração da sua Essência e do seu Coração, o mundo irá se desfazer sozinho,
sem esforço.

***

Questão: o que é «a Luz Vibral» e também «o espaço sagrado do Coração»?

A Luz Vibral, primeiramente, bem amada: por que essas duas palavras estão juntas? 

Porque muitos Seres humanos falam de Luz. 



Por exemplo, fechando os olhos, vê-se a luz. 

Isso é Luz? 

Ou isso é Ilusão? 

A luz do Sol, também, que vocês veem, ela é real ou é falsa? 

Ainda que ela seja definida por alguns componentes ligados a partículas, a Radiações e a influências
específicas, isso não é a Verdade. 

Isto está curvado, literalmente, no nível do seu espaço/tempo.

Então, o que chamamos de Luz Vibral é uma Luz que não vem desta dimensão.

Ela vem de uma dimensão superior, quando ela chega nesse mundo, ela se expressa por uma Vibração.

Pode haver Luz e Vibração sem percepção de luz, com os olhos abertos ou fechados. 

O que eu quero dizer com isso, e o que queremos dizer com isso é que, antes de tudo,a Luz é Vibração. 

Uma Vibração que percorre uma escala e uma gama extremamente expandidas, o objetivo sendo o de revelar,
em Vocês, o que foi chamado, pelo Arcanjo Miguel, de Fogo do Amor.

A Luz essencial, a Luz Autêntica, a Luz Vibral é um Fogo. 

Um fogo que não os consome. 

Perguntem-se porque, mesmo na religião católica, quiseram fazê-los assimilar o Fogo ao inferno. 

E, no entanto, os místicos que viveram esta transmissão do Fogo e este Despertar no Fogo, pelo Arcanjo
Miguel, ou pelos Serafim, descreveram esta iniciação sobre o Fogo, retomada pelas sociedades ditas

tradicionais, como as marchas sobre o Fogo ou as provas do Fogo.

O Fogo é o elemento purificador, ele é o elemento motor que os leva à sua Divindade. 

Ele queima, literalmente, o que não é da Luz.

Então, a Luz é Vibral e Fogo. 

Ela é Vibração.
Agora, a luz que vocês podem perceber, mais frequentemente, é apenas um reflexo da Luz, tanto que não é

Vibração.

Ao contrário, se vocês perceberem uma Luz, de olhos abertos ou fechados, qualquer que seja a cor desta Luz,
e se ela estiver acompanhada de Vibração, então, vocês estão em um dos componentes da Luz Vibral.

O que é chamado de espaço sagrado do Coração é um espaço, no interior do seu Ser, que, quando se ativa,
lhes confere a Alegria, o que é chamado, nas tradições orientais, de Samadhi. 

Mas não existe um Samadhi, existem sete Samadhi diferentes, de um grau mais leve a um grau mais
profundo. 

O conjunto desses Samadhi os leva a experimentar a Alegria. 

Na Alegria, assim como lhes disse, não existe mais medo.

Agora, estar no Coração não é uma visão da mente. 

É uma Vibração que se estabelece no peito, uma Consciência que se estabelece no peito. No
primeiro Samadhi, a Vibração vai e vem. 

Ela lhes permite perceber, sentir a Vibração no nível do que chamam de Chacra do Coração. 

E então, em estados mais etéreos, as Vibrações se instalam no Coração e se tornam permanentes, levando-os
a viver um estado de plenitude e um estado de Luz Vibral muito invasiva. 

Nesse momento vocês chegam ao penúltimo Samadhi.

O Samadhi principal, chamado na tradição oriental, de Maha Samadhi, não está ainda acessível para vocês. 

É aquele que irá lhes permitir, quando chegar a hora, passar na imortalidade, não desse corpo, certamente,
mas da Consciência, assim como manifestaram alguns Santos, em que o corpo se torna incorruptível, em que
o corpo desaparece, literalmente, porque é levado ao Céu, assim como foi descrito por Enoque, por Elias ou

ainda por Cristo.

***

Questão: você disse recentemente que convém não enviar a Luz, mas recebê-la e deixá-la irradiar.



Como fazer então quando estamos no contexto de cuidados?

Esse contexto evolui de modo muito natural.

Se você olhar em torno de você, todas as pessoas que são terapeutas, de uma maneira ou de outra, e que
trabalham nos domínios que vocês chamam, a não muito tempo, de alternativos, você irá observar que essas

pessoas quase não têm mais pessoas para cuidar. 

Por quê? 

Porque as pessoas que estavam interessadas nisso encontraram a sua própria Luz, não têm mais necessidade
de Luz exterior.

Ao contrário, olhe os consultórios daqueles que vocês denominam os psiquiatras, aqueles que fazem terapias
ditas convencionais, na sua Humanidade. 

Eles transbordam de clientes, transbordam de pacientes, porque eles são confrontados com pessoas que não
sabem mais como fazer com relação a esse afluxo desta Luz, com relação ao medo e com relação às

contradições que vivem no interior.

Entretanto, como foi dito, não era necessário enviar voluntariamente a Luz, basta-lhes Ser. 

Ser é uma irradiação de Luz e não por uma vontade. 

É uma mudança de paradigma, aí também, extremamente importante.

Em muitos ensinamentos foi dito, em tempos passados, para enviar a Luz sob a forma de oração ou sob a
forma de intenção, sobre uma pessoa ou sobre outro.

O mais importante é Ser si mesmo esta Luz. 

Se vocês forem vocês mesmos esta Luz, a irradiação se faz natural e espontaneamente e essa irradiação da
Luz não pode ser transformada, de uma maneira ou de outra, por outra vontade.

Há portanto, efetivamente, também, nesse nível, uma mudança de paradigma importante que deve lhes permitir
passar de uma ‘vontade de Luz’ ao ‘abandono à Luz’, assim como já defini muito longamente.O abandono à Luz

permite irradiar a Luz, semear a Luz, mas sem qualquer ato de vontade e sem qualquer poder. 

Simplesmente sendo e assumindo um estado de ser.

***

Questão: procurar a Unidade equivale a procurar esse estado vibratório no Coração?

Bem amada, a Unidade sempre esteve aí. 

Ela jamais pôde se revelar porque vocês estavam forçado em uma Ilusão. 

Hoje, esta Ilusão se ergue e se remove. 

Assim, portanto, vocês vão redescobrir a Unidade. 

A Unidade é efetivamente a Presença. 

Na Presença, não há mais manifestação dual. Isso irá lhes permitir viver nesta densidade ainda algum tempo,
mesmo sendo portadores da nova Vibração e do novo Estado de Consciência.

É nesse sentido que Miguel os chamou de Transmissores da Luz e, agora, de Semeadores da Luz. 

Isso quer dizer que vocês devem afirmar a sua Presença na sua Vibração do Coração.

A Vibração do Coração é a garantia da sua Unidade. Vocês não podem sentir uma Vibração sobre o Chacra do
Coração sem estarem na Unidade. 

E, reciprocamente, se vocês penetrarem na Unidade, a Vibração do Coração se ativa. 

Há, portanto, aí, um aspecto de Luz Vibral e não uma visão da mente, ou uma ideia, ou um humor, mas, sim, um
estado vibratório.

***

Questão: os «tempos reduzidos» que Miguel fala corresponde a qual escala de tempo terrestre? E
quais serão as reviravoltas exteriores?

É preciso bem compreender que a partir do momento em que vocês viverem a Vibração interior do seu
Coração, o espaço sagrado do Coração, a partir do momento em que vocês entrarem na Unidade, o que

acontece nesse momento?

O exterior não existe mais. Simplesmente.



Os Seres que encontraram a Unidade, nas diferentes tradições, os diferentes místicos tiveram uma ação sobre
o mundo exterior porque esse mundo exterior existia.

Entretanto, compreendam bem que o que vocês são levados a viver, hoje, corresponde a um número muito
mais importante de Seres Humanos.

A partir do momento em que um número de Seres Humanos voltar a sua consciência para o interior e viver, de
maneira definitiva, este estado de Estado de Ser, esse mundo simplesmente deixará de existir.

O outro problema é conceber as reviravoltas exteriores em termos de destruição. 

Miguel foi muito prudente quando interveio este ano. 

Ele falou de desconstrução. 

A desconstrução é a desconstrução da Ilusão, de tudo o que os mantém nesta Ilusão. 

Em primeiro lugar vem, obviamente, o poder, o medo, e, em seguida, obviamente, alguns laços que vocês
construíram, alguns de vocês, com muita alegria, mas que, entretanto, os impedem de acessar a verdadeira

Alegria.

Então, as reviravoltas exteriores não serão estritamente nada. 

Progressivamente e à medida que as reviravoltas exteriores aparecerem, de maneira concreta, concretamente,
vocês irão se voltar cada vez mais para o seu Coração.

Por exemplo, um exemplo muito simples: muitos Seres Humanos, desde o início deste ano, sabem que a
humanidade se dirige para um final econômico programado e desejado pela Luz e, paradoxalmente, também,

pela Sombra, mas não pelos mesmos objetivos.

A Sombra espera escravizá-los, através do desaparecimento do sistema econômico e do controle total da
economia.

A Luz espera liberá-los, ela, pelo mesmo processo de liberação da economia. 

O que vai acontecer?

Apoiem-se nas tradições orientais, e bem além, em algumas tradições xamânicas e nos povos indígenas que
diziam, e que dizem sempre, que a partir do momento em que vocês criam, entre o que vocês fabricam com as
suas mãos e o que vocês querem vender a alguém, um intermediário, vocês perdem o seu poder e delegam o

seu poder. 

Assim é a grande lição da humanidade em relação mesmo em meio a esta dimensão, em relação às energias
do dinheiro.

Vocês têm o seu dinheiro? 

Vocês têm o seu próprio poder sobre o seu dinheiro?

Vocês irão descobrir muito em breve que não. 

Absolutamente não. 

E que, quando vocês perderem esse falso poder, vocês irão descobrir a Liberdade.

***

Questão: por que não vivemos os acontecimentos luminosos ou cósmicos que foram anunciados
nas datas de 15 de agosto, 29 de setembro ...?

Bem amado, esses eventos ocorreram na hora e no momento ditos.

A cada vez que o Arcanjo Miguel anunciou certo número de Radiações devendo chegar sobre o planeta, a fim
de liberar o seu DNA, isso ocorreu de maneira exata e na hora dita. 

Entretanto, não espere encontrar, na sua mídia, este anúncio, obviamente.

Agora, a cada vez que anunciarmos algo, isso será verificável, não pela sua mídia, mas, em Vocês, antes de
tudo, pela Vibração.

Mas também, quando falamos de sinais celestes, saiba que muitos seres humanos, centenas de milhões (e
aqui falamos mesmo de continentes inteiros, que vocês não conhecem, como a China) viram o que vocês

chamam de Luzes e de fenômenos celestes, durante este verão. 

Entretanto, vocês ouviram falar? Nunca.

Vocês jamais irão ouvir falar, mesmo no momento em que certo número de coisas bem físicas for intervir na
sua densidade. 

Vocês jamais estarão a par porque o objetivo das forças da Sombra ou dos «maus rapazes», como os
chamamos, é, sobretudo, que a sua Consciência jamais se coloque no Céu e continue a olhar o solo. 



Em todos os sentidos do termo.

***

Questão: há uma relação entre as intervenções de Miguel e os tremores da Terra?

Sim. 

Com isso, mas também com fenômenos celestes e também com o que vocês chamam, em inglês, os «crop
circles». 

Assim como eu disse àquele que eu guardo, a cada vez que o Arcanjo Miguel interveio em uma das etapas dos
Casamentos Celestes, a cada vez, apareceu um círculo em plantações que correspondia completamente ao

que ia ser despertado naquele momento (*).

Quando o Arcanjo Miguel diz que haverá, a tal momento do dia, tal Radiação ionizante, obviamente, esta
Radiação ionizante chega na hora certa, no momento anunciado. 

Miguel falou seguidamente da honra e da probidade. 

Não é porque vocês não estão a par, que isso não existe. 

Procurem e irão encontrá-lo.

***

Questão: como atingir melhor o soltar nesse momento?

O soltar é uma primeira etapa, mas não é o objetivo.

Assim como eu disse, inúmeras vezes, o soltar deve levar ao abandono.

O que é o abandono? 

O abandono não é uma derrota. 

O abandono é uma confiança e um ato de confiança total na Inteligência da Luz.

A Luz está se difundindo, desde já vários anos, sobre o seu sistema solar. 

As primeiras Radiações do Espírito Santo remontam de 1984. 

Isso não data de hoje. 

Simplesmente, a intensidade é sempre maior e, desde os Casamentos Celestes, há uma tripla Radiação.

E, a partir de hoje, há a Radiância, a mais, do Arcanjo Uriel, que virá regularmente a cada mês.

Há, literalmente, bombardeamentos energéticos cada vez mais intensos que irradiamos, nós também, nesse
sistema solar, ajustando da melhor forma as reações que observamos sobre o planeta: ajustamos as

intensidades e as localizações das suas Radiações, quando podemos.

Então, o soltar: obviamente, hoje, a Vibração deve levá-los a soltar. 

O soltar significa abandonar todas as crenças, abandonar todos os papéis sociais. 

Isso não quer dizer colocar-se em uma montanha. 

Isso não quer dizer isolar-se. 

Isso não quer dizer cortar-se do mundo. 

Mas, bem ao contrário, aproximar-se do mundo, não tal como vocês acreditam, no que os fizeram crer, mas tal
como ele é, na realidade e na Verdade.

De fato, isso é muito simples: tudo o que você procurar da leveza, tudo o que você procurar da Alegria, tudo o
que for ao sentido da Fluidez deve ser aceito como facilitador e indo no sentido do soltar.

Por outro lado, tudo o que é obstáculo, tudo o que é resistência, tudo o que é difícil, é hoje contrário ao soltar. 

O soltar é seguir no sentido das linhas de menor resistência, das linhas em que não há mais resistência, no
conjunto das suas vidas e nos diferentes setores da vida de vocês.

É uma primeira etapa. 

Como vocês observaram, muitos seres humanos, desde mais de um ano, vivem mudanças desejadas ou
impostas, por vezes, vividas, no momento, como dramáticas, como difíceis de viver, difíceis de assumir. 

Mas no final, e em última análise, segue-se sempre uma forma de liberação sob uma forma ou outra.

A Inteligência da Luz é tal que, se vocês confiarem nela e se vocês a deixarem dirigir a sua vida - o que não



quer dizer, em suas expressões humanas, ser um legume, mas, bem mais, ir no sentido das linhas de menor
resistência, construindo, progressivamente, dias de confiança - , vocês vão descobrir que a evidência da Luz e

da Inteligência da Luz facilita-lhes a vida e os leva, de maneira certa, para a Alegria.Progressivamente e à
medida que vocês sentirem algo os aproximando da alegria, isso deve colocá-los no abandono cada vez

maior. 

Entretanto, obviamente, para chegar a isso, há por vezes algumas mudanças e alguns lutos a passar. 

Então, se isso acontecer de maneira fulgurante na sua Vida, se lhes parecer imposto com grande força, vão, aí
também, para as linhas de menor resistência.

Certamente, nós podemos compreender que perder o que vocês denominam companheiro, um teto, um
emprego, ou outra coisa, pode ser, a princípio, extremamente difícil de aceitar, sobretudo quando vocês se

abriram para a sua liberação. 

Então, justamente, é preciso colocarem-se a questão que o que lhes acontece, nesta liberação e nesta
abertura que vocês construíram, vai necessariamente e talvez, em Verdade, e totalmente em Verdade, no

sentido da sua liberação, mesmo se isso provocar em vocês emoção, medo, tristeza ou outra coisa.

Nada há de inócuo no mundo no qual vocês vivem, atualmente. 

Tudo é encadeamento, cada vez mais rápido, de ação e reação. 

Vocês irão viver, literalmente, uma aceleração do tempo. 

Muitas coisas vão se acelerar em todos os sentidos do termo. 

Vocês estão agora nessas reviravoltas e vocês são os que fazem as reviravoltas.

É isso também que é preciso aceitar. 

A reviravolta não é exterior a vocês. 

É, antes de tudo, interior. 

Uma vez que esse mundo é Ilusão, o que vocês observam com os seus olhos é apenas a concretização, de
maneira efêmera, do que vivem no interior. 

O interior é a sua totalidade. 

As estrelas, os Arcanjos, Nós, estamos presentes no seu interior. 

Vocês devem retornar também nesse nível aí.

***

Questão: por que muitas pessoas, hoje, estão fatigadas, sentindo-se na partida?

Bem amada, os Seres humanos vivem hoje uma série de restrições, ao mesmo tempo ligadas à transformação
e à ausência de transformação. 

Essas restrições se expressam de diferentes maneiras. 

A fadiga pode ser uma delas.

Mas existem também muitos Seres Humanos que experimentam uma sensação de excesso de energia,
podendo, isso também, levar à fadiga.

A transformação induz a uma modificação dos seus hábitos, em todos os níveis. 

Assim como eu disse, aliás, convém também ajustar da melhor forma o seu sistema alimentar e o seu sistema
de hidratação, a fim de acompanhar o sentido da modificação.

No que se refere à segunda questão, agora, o sentimento de partir: sim, todos vocês estão no ponto de partir. 

Para um lugar muito mais luminoso, para a sua Verdade e a sua Eternidade.

Alguns a captam com uma acuidade muito maior. 

Alguns a captam com angústia, aqueles que não estão nesta dimensão. 

Mas, a humanidade no seu conjunto, o Sistema Solar no seu conjunto, espera algo e sabe que algo está aí. 

Esse algo, todos vocês sabem disso, está a caminho, inconscientemente ou mais ou menos conscientemente
e alguns com muita acuidade, dá essa sensação de partida iminente.

Isso é agora, efetivamente. 

Não esqueçam que o seu espaço/tempo, que vocês experimentam como real, está ligado a uma curvatura do
espaço/tempo e a um eletromagnetismo específico que foi introduzido. 

O espaço/tempo se desdobra, se desenrola. 

O tempo não é mais linear.



Vocês irão descobrir que várias realidades podem se sobrepor: a sua realidade do corpo de personalidade, a
sua realidade do corpo de Estado de Ser. 

Vocês estão, literalmente, precisamente entre dois mundos. 

E, por vezes, isso pode ser desconfortável porque isso deve levá-los, em última análise e finalmente, a fazer a
última escolha, aquela que lhes convém e aquela que está em relação com a sua concepção do que é a

liberdade e a Luz.

Então, sim, este período pode apresentar momentos difíceis, mas também momentos de grande Alegria. 

E lembrem-se também de que vocês têm a possibilidade, trabalhando sobre o coração, simplesmente se
recentrando no seu coração (por meio de alguns exercícios que foram dados, em diferentes momentos, por

diferentes interventores), de realmente se recentrar e na linha de menor resistência.

Obviamente, os medos os assaltam já que vocês foram construídos pelo medo.

Todo Ser Humano, sem exceção, experimentou, de uma maneira ou de outra, o medo. 

O medo é parte integrante da sua vida. 

Mas a Luz também, agora. 

Então, cabe a vocês fazerem a escolha e a vocês se dirigirem para o que lhes dá leveza, Alegria e Unidade.

***

Questão: poderia nos falar dos círculos nas plantações (“crop circles”)?

Isso seria extremamente longo. 

Os círculos nas plantações são criados por Inteligências Extraterrestres, obviamente. 

A maior parte deles são criados por povos de outras dimensões, não eles mesmos, em pessoa, mas enviando
sistemas de Luz extremamente sofisticados, desde mais de 30 anos. 

Eles anunciam, agora, as transformações da sua Humanidade. 

Eles atraem sua atenção sobre construções não lineares ou geométricas. 

Eles atraem sua atenção e mobilizam, literalmente, a sua Consciência e os atraem para fenômenos vibratórios
cada vez mais elevados, como foi o caso este ano.

É preciso bem compreender também que existem círculos de colheita criados pela mão do homem. 

E também outros criados pelas forças que eu chamei de «maus rapazes».

Mas a maior parte desses fenômenos luminosos, reais e Autênticos, ocorrem em uma região extremamente
precisa da Inglaterra em relação com Stonehenge que é um lugar muito importante.

Então, os círculos de colheita têm uma função vibratória, eles têm uma função de Despertar. 

Aí está o que eu posso dizer.

Cada um é diferente, mas é construído, sempre, sobre a mesma lógica linear e de expansão da Consciência.

Eles sempre encenam elementos ligados às suas tradições, mas também aos planetas e ao Sistema Solar. 

Eles expõem energias específicas.

O último círculo de colheita remonta de 15 de agosto. 

Não haverá mais, porque o conjunto da missão, do que deveria ser cumprido, foi realizado. 

Vocês estão agora na hora da Revelação e na hora da atualização desta Revelação. 

Não há, portanto, mais necessidade de lhes encaminhar mensagens sob esta forma.

Certamente, outros círculos de colheita irão aparecer. 

Mas eles não serão criados por aqueles que foram encarregados, como eles têm sido, até agora, de criar esta
dimensão em meio à sua dimensão. 

O conjunto de mensagens foi entregue. 

Resta-lhes agora viver o que foi entregue. 

Em Consciência e no seu mundo. 
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Questão: você nos disse que alguns de nós, no momento da Ascensão, iriam se tornar Guardiões,
mas, Guardiões de que, de quem?

Os guardiões, por definição, bem amada, são seres que se encontram nas dimensões intraterrestres.
Dada a decisão recente da Fonte de cortar curto, se pudermos dizê-lo, a experiência da terceira dimensão
dissociada, o povo de Guardiões será daqueles capazes de gerar as Vibrações existentes em meio aos

sistemas intraplanetários, a fim de permitir a expansão da Vida na terceira Dimensão que será denominada,
desta vez, «unificada». 

Portanto, não haverá separação, propriamente falando, entre os seus Guardiões e aqueles que vocês têm hoje,
quer isso seja os povos humanoides ou não humanoides. 

Não haverá mais separação com relação a esses Guardiões. 

O seu futuro, em função da sua Ascensão, é, obviamente, diferente segundo a sua origem estelar, segundo a
sua Fonte e segundo a sua função.

Assim, cada um irá seguir o seu caminho, cada um irá à sua casa e irá assumir as funções que são as suas. 

Portanto, os povos chamados de intraterrestres, os Guardiões, serão os Guardiões de uma Vida da superfície
chamada de terceira dimensão, aí também, mas não separada. 

***

Questão: é importante conhecer a nossa origem estelar?

Sim. 
Mas a Revelação, bem amado, não se faz senão no momento oportuno, no momento adequado. 

Todos vocês têm uma filiação estelar. 
Todos vocês têm Quatro filiações espirituais que podem se mesclar ou se diferenciar da sua origem estelar.

Entretanto, isso não me é permitido no nível da Revelação. 
Isso é uma Revelação que ocorre no decorrer do seu caminho, em um momento preciso e um momento

escolhido, que corresponde a uma oitava vibratória que você atinge e que permite esta Revelação. 

A Revelação da sua filiação estelar, a Revelação das suas filiações espirituais ancora, em você, a nova Vida e a
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nova Dimensão. 

Entretanto, não há curiosidade a ter, no sentido intelectual.
Revelar-lhe que você pertence a tal linhagem ou que uma das suas linhagens é essa, não lhe trará grande coisa

enquanto você não viver a Revelação vibratória.
Não há então meio de desvendar, senão por vocês mesmos, o que vocês são, no nível da sua Essência

estelar ou das suas filiações espirituais. 

***

Questão: por que sempre tenho medo de serpentes e fico perturbada ao ouvir falar de cérebro
reptiliano?

Bem amada, isso está inscrito no mais profundo desta memória celular que é o seu corpo que você habita
hoje. 

De fato, você guarda totalmente escondido, mais ou menos profundamente, esta noção de medo de répteis. 

De onde ele vem? 
Ele vem, obviamente, da sua queda inicial nesta Dimensão, desejada e ocasionada pelos Demiurgos e pelos

povos Reptilianos. 

Entretanto, é preciso compreender que, bem antes desse fenômeno de rebelião, se o pudermos chamar
assim, os povos Reptilianos e em particular aqueles que vocês chamam de Dragões, eram povos

extremamente evoluídos, bem mais do que vocês são hoje, além mesmo da sua Dimensão estelar. 

Os povos chamados de Dragões eram Mestres geneticistas, do mesmo modo que os seres vindos de Sírius,
e, em particular, os povos Delfinoides.

Esses dois estiveram na origem de múltiplas experiências nos multiversos e nas multidimensões. 
Eles permitiram o desenvolvimento da Vida em muitas dimensões e em muitas direções, até o momento em

que alguns Dragões, imbuídos do seu poder, decidiram criar uma matriz separada, em parte, da Fonte. 

Assim, há escrito em vocês, qualquer que seja a sua origem estelar, quais são as suas filiações ou os seus
pilares espirituais, em alguma parte está inscrito em vocês, este medo. 

Entretanto, vocês precisam admitir que alguns de vocês possuem pilares ou filiações espirituais relacionadas
com essas linhagens. 

***

Questão: no que consiste o Serviço, hoje?

Bem amado, é preciso compreender o sentido dessa palavra «Serviço».
Servir, é o quê? 

Servir pode ser concebido como uma doação de Si. 
Mas é importante discriminar: a quem você se doa? 

Quais são os seus empregados? 

Vocês foram criados nesta Dimensão a fim de servir o seu Deus.
Entretanto, isso é uma Ilusão. 

O Serviço não é o Amor. 
A radiação não é o Serviço. 

A radiação é um estado de Ser. 
É preciso passar do Serviço ao Ser. 

E quando vocês estão no Ser, nesse momento, vocês servem naturalmente. 
Mas se vocês servirem sem conhecer o Ser que vocês são, nesse momento, vocês entram em uma relação de

dependência que não é uma liberação. 

As palavras são utilizadas frequentemente com dois sentidos.
Esta noção de duas faces é extremamente frequente em todos os ensinamentos espirituais. 

O modo mais importante, para o ser humano, é fazê-los crer que vocês trabalham para a sua liberação no
sentido do Serviço. 

O Bhakti Yoga, como é chamado no Oriente, é proposto ou vendido como sendo um meio de acessar a
Iluminação.

Isso é em parte verdade e em parte falso. 



Vocês podem passar vidas inteiras no Serviço de uma causa, no Serviço de um grupo, no Serviço de uma
filiação, sem, no entanto, chegarem à Iluminação. 

Assim, portanto, há verdade e há falsidade. 

Entretanto, a partir do momento em que vocês descobrem a sua dimensão fundamental de Ser
multidimensional, a partir do momento em que vocês se conectam ou se reconectam com a sua dimensão

estelar, a partir do momento em que vocês ativam em si as filiações espirituais, vocês estão obrigatoriamente
no Serviço, mas esse Serviço não é a mesma forma que o Serviço que lhes é imposto, em que lhes é pedido,

em que esperam fazê-los encontrar a Iluminação pelo Serviço. 

Assim, é preciso bem compreender que existem vários serviços e as forças dos «maus rapazes» jogam
sempre nesta noção de dualidade de palavras. 

Os exemplos são muito numerosos. 
Assim, por exemplo, quando vocês falam de Nações Unidas, em inglês, United Nations (U.N.), é uma paródia,

obviamente, da Unidade. 

A Nova Ordem Mundial sendo uma paródia da Unidade, as forças de separação, de dicotomia, que os precipita
nesta Dimensão, sempre inverteram o processo, quaisquer que fossem. 

Assim, portanto, a palavra Serviço que, no Espírito humano, é um sentido nobre de devoção, de doação de Si,
encontra-se falsificada no sentido de servidor, o que não é de qualquer modo a mesma coisa, vocês hão de

admitir. 

Assim, vocês podem aderir a ensinamentos ligados, por exemplo, ao que chamam de lojas oficiais e, aderindo
a essas lojas, vocês se colocam a serviço deles. 

Mas esta própria loja, a quem serve?
A questão é fundamental. 

Quem garante a vocês, além das palavras e além das concepções ou filosofias empregadas e transmitidas,
que a energia que vocês fornecem, no sentido do Serviço a essas lojas, vai servir à Fonte?

A Fonte nada lhes pede. 
A Fonte pede para Ser na Unidade. 

E, a partir do momento em que vocês realizarem a Unidade, o Serviço se estabelece espontaneamente, sem
esforço, sem vontade alguma, o que é, admitam-no, profundamente diferente do sentido do Serviço tal como

lhes foi proposto, para não dizer vendido, por alguns ensinamentos. 

***

Questão: se a Unidade pode conduzir à abundância, a abundância pode conduzir para a Unidade?

Bem amado, cada caminho é diferente e você irá compreender necessariamente que a abundância é diferente,
de acordo com a experiência de cada um.

Alguns seres estão na abundância e encontram a Unidade na abundância.
Alguns outros seres vão encontrar, através da privação, e, portanto, da falta de abundância, a Unidade. 

Não há regra absoluta. 
A abundância não pode conduzir sistematicamente à Unidade.

A abundância pode, por vezes, conduzir à dualidade e à separação. 
Não há regra absoluta. 

A abundância faz parte da Unidade. 
Mas de qual abundância estamos falamos? 

A abundância material não é a abundância espiritual.
A abundância espiritual é, não a pobreza, mas a satisfação das suas necessidades segundo a Inteligência da

Luz e não segundo a sua própria vontade. 
Para um ser, a abundância pode ser simplesmente ter o que comer a cada dia.

Para outro, a abundância pode ser poder se deslocar à vontade em tal ou tal automóvel. 
Para outros, enfim, a abundância consiste em ter uma conta bancária bem guarnecida. 

Para alguns seres, isso vai aproximá-los da Unidade, e, para outros, isso vai afastá-los, tão seguramente como
pesos muito mais graves, da sua Unidade, e vai mantê-los na dualidade. 

Não há, portanto, com relação à abundância, um caminho único.
Cada um aí reage em função dos seus próprios impulsos e das suas próprias vivências, tanto no nível de

encarnações como no nível da alma. 

Entretanto, a abundância espiritual estritamente nada tem a ver com a abundância material, mesmo se esta
abundância espiritual se expressar, por vezes, na vida, por uma abundância material. 



Mas não esqueça que, quando vocês alcançam e encontram a Unidade em vocês, a abundância toma uma
importância toda relativa em relação à noção de abundância da Vibração e de abundância da vivência da

Unidade, que é primordial. 
Nesse momento, o resto se segue, e segue sem forçar, sem esforço.

Esta é toda a diferença da abundância que você vai procurar para se premunir, para se preservar dos
inconvenientes da vida.

É profundamente diferente da abundância que se manifesta a partir do momento em que vocês tiverem
encontrado a Unidade. 

Eu vou tomar um exemplo muito simples de compreender: vocês têm um problema a resolver que necessita de
um investimento, de certa soma do que chamam de dinheiro. 

Quer vocês tenham este dinheiro, quer não o tenham. 
Se vocês estiverem na resistência, vocês exercem esforços, mais ou menos fáceis, segundo o seu caminho,

para adquirir o que lhes falta de dinheiro.
O Ser que vive na Unidade não se coloca esta questão.

Ele está na abundância, espontaneamente, pela reconexão com a sua Fonte.
Nesse momento, ele emite uma ideia e a abundância irá se manifestar, de modo certeiro, muito diferente do

caminho que é utilizado por aquele que utiliza as vias da dualidade e, portanto, da resistência. 

Em um caso, há resistência para adquirir a abundância, no outro, há abandono à abundância que está
chegando.

Isso não tem de forma alguma a mesma conotação nem a mesma finalidade, mesmo se, no final das contas,
cada um chegar ao seu objetivo. 

Mas há um caso em que vocês chegaram ao objetivo permanecendo na Unidade, e no outro caso vocês se
afastaram da Unidade. 

***

Questão: e sobre as pessoas que se põem no Serviço por causas humanitárias?

Bem amado, os seres que se engajam em uma ação de Serviço, no sentido humanitário, através de algumas
organizações, participam, de maneira inexorável, apesar da sua vontade, da manutenção da dualidade. 

É muito diferente levar uma ajuda sob a forma alimentar, sob a forma de cuidados médicos, isto é uma ajuda,
isto é um Serviço, mas esse Serviço mantém a dualidade. 

O importante não é vir ajudar, o importante é que o outro se ajude ele mesmo.
A única maneira de ajudá-lo, na Verdade e na Unidade, é mostrar-lhe uma qualidade de Vibração. 

Os maus rapazes compreenderam perfeitamente o princípio de dualidade, já que eles criaram isso. 
Tendo criado esse princípio de dualidade, ele funciona deste modo em todos os setores da Vida. 

O que quer dizer? 
Isto é muito simples e vocês vão compreender bem depressa. 

Imagine que vocês criaram um problema, convém também trazer a solução, depois de ter deixado o humano
divagar sobre esse problema. 

Tudo foi criado neste planeta, bem como no mundo industrial moderno em que vocês vivem, desde tempos
muito antigos, por esses seres. 

Há esta noção, no Homem, de bondade.
Esta bondade, obviamente, quer se manifestar no ser humano pelo fato de fazer o bem. 

Mas fazer o bem provoca sistematicamente o mal. 
Do mesmo modo, vocês deverão se colocar a questão adequada: como vocês explicam que, apesar da Lei de

carma, as pessoas que fazem o mal não sofrem do mal? 
E irão lhes dizer que eles vão sofrer em uma Vida futura. 

E se eu lhes disser que eles jamais irão sofrer devido ao mal que fizeram? 
Porque, obviamente, eles estão protegidos da sua ação/reação.

Agora, se vocês fizerem o bem com um sentido de Amor muito profundo, como esse foi o caso para alguns
seres, se vocês prestarem a sua ajuda com toda devoção e com todo Serviço, se eu lhe dissesse que vocês

vão atrair e manter a dualidade, o que vão me responder? 
E, no entanto, esta é a Verdade. 

O principal da ajuda não é fornecer sob o apoio de um médico, de um alimento, ou de um medicamento.
O apoio mais importante a fazer está na liberação da conexão com a dualidade, com o bem e o mal. 

Assim, vocês não podem trabalhar no sentido do Serviço mais absoluto para a Fonte se não estiverem, vocês
mesmos, no Ser, e acima de tudo isso. 



Há seres que proporcionaram, no sentido do seu sacrifício, algum bem-estar ao seu ambiente, de forma mais
ampla ou mais restrita, que isso seja um Santo ou uma Mãe de família que, por exemplo, devotou toda a sua

vida aos seus filhos. 
O sentido do sacrifício não é o sentido da liberação. 

Ao se sacrificarem, vocês se tornam servidores (empregados). 
Sendo servidor do outro, vocês abandonam o seu controle. 

O que não quer dizer ficar totalmente na indiferença, mas que é preciso de início procurar o Reino dos Céus e
o resto irá se seguir. 

A partir do momento em que vocês encontrarem a Unidade (e hoje isso é cada vez mais verdadeiro), vocês
estarão obrigatoriamente na noção de Serviço.

Isto é diferente de se compadecer e de servir no sentido de uma emoção, ou de um afeto, ou de uma crença,
vocês não acham? 

Assim, a totalidade de organismos humanitários tendo sido criados pelos humanos nesta Humanidade,
pertence às mesmas forças que as forças de poder que os governam. 

Sem nenhuma exceção.

***

Questão: poderia nos falar do alfabeto Inca de letras de Fogo e da sua utilidade?

As letras de Fogo do alfabeto Inca estão diretamente ligadas ao alfabeto Maia, ao alfabeto Acádio-Sumeriano.

É a mesma origem, obviamente, já que os Viracochas que visitaram os Incas e que visitaram também antes os
Maias, têm a mesma origem. 

A utilidade é, hoje, trabalharem com vocês mesmos. 

Obviamente, as ferramentas são múltiplas.
São numerosas. 

Vocês utilizam os cristais. 
A água pode ser utilizada. 
O canto pode ser utilizado. 

Os alfabetos sagrados podem ser utilizados. 
Eu os engajo, particularmente neste momento, e em função do derramamento Vibratório que está sujeito o seu

sistema Solar, a se ligarem ao que é mais simples. 
O ensinamento não é uma transformação. 

A transformação é, ao contrário, ensinamento. 
Compete-lhes viver a transformação e isso pode ser obtido, ou, em todo caso, favorecido, pela utilização de

algumas técnicas, de alguns protocolos. 

Mas, entretanto e em última análise, a coisa mais importante é o seu proceder de abertura do Coração e para
isso não há que praticar técnicas, quaisquer que sejam. 

Entretanto, eu concebo que em meio à Consciência humana seja necessário respeitar uma série de rituais
porque isso está inscrito em vocês. 

***

Questão: alimentar-se exclusivamente de prana é uma evolução ligada à Unidade?

Bem amado, a primeira parte da resposta, alimentar-se de prana, corresponde a um emprego do prana. 
Isso corresponde à evolução futura da Humanidade durante a sua Translação Dimensional, já que, nas

dimensões chamadas de quinta Dimensão e além dela, não há mais que se alimentar no sentido que você
entende. 

Vocês se alimentam, efetivamente, do Éter e de forças presentes em meio à Luz.
Não há necessidade de ingerir o que quer que seja. 

Entretanto, em meio à sua Dimensão, esse emprego do prana não é uma prova de Unidade. 
Entretanto, alguns seres, efetivamente, não têm mais necessidade, realmente, na Unidade, de comer, mesmo

nesta dimensão. 

Mas preste atenção para não fazer disso uma regra absoluta. 
Você pode estar na Unidade e comer. 



Você pode estar na Unidade e fazer amor. 
Você pode estar na Unidade e não mais fazer amor. 

Você pode estar na Unidade e não mais ter necessidade de comer. 
A Vibração se adapta. 

A Vibração vai seguir as suas necessidades. 
E as suas necessidades vão se ajustar à Vibração. 

Assim, algumas necessidades vão desaparecer e outras não desaparecem.
Assim, não há regra absoluta nesse nível. 

O que não quer dizer que todo ser que consegue viver de prana esteja na Unidade.
Do mesmo modo que há pessoas bulímicas que estão na Unidade. 

***

Questão: há muitos humanos na Terra que se alimentam de prana?

Isso se saberia na sua Humanidade.
Há alguns. 

Alguns controlaram, eu diria, o prana e as forças prânicas e podem realmente se alimentar do prana, porque
controlaram alguns critérios desta Dimensão, o que não é uma prova da Unidade. 

Lembrem-se, vocês podem ter todos os poderes do mundo, lembrem-se do que disse São Paulo: «vocês
podem levantar as montanhas, vocês podem ter a fé para levantar as montanhas, vocês podem se comunicar

com os Anjos, se lhes falta o Amor, se lhes falta o Fogo do Amor, vocês nada são». 
Vocês podem adquirir todos os poderes nesta Dimensão.

Vocês podem adquirir os poderes de premonição mais corretos e autênticos, sem, no entanto, estarem na
Unidade.

Justamente, a Unidade não se importa com essas manifestações sobrenaturais.
A Unidade é um estado de ser independentemente das manifestações exteriores, quaisquer que sejam elas. 

Entretanto, em certos casos, a Unidade se acompanha também de manifestações exteriores. 
Mas vocês não devem se enganar com as manifestações exteriores, quaisquer que sejam. 

Não é isso que deve guiar a sua adesão ou não adesão. 
Ainda uma vez, eu os remeto a vocês mesmos. 

O que deve guiar a adesão de vocês é a sua capacidade para vibrar no nível do Coração, ou não, e nada mais. 

Enquanto vocês estiverem centrados nos conhecimentos exteriores, ligados aos escritos, ligados às
experiências, mesmo as mais santas, você irão se afastar do seu caminho. 

Alguns seres disseram que a um dado momento seria necessário matar todos os modelos. 
Somente matando todos os modelos é que vocês irão se tornar vocês mesmos.

Enquanto vocês dirigirem a sua crença no seu exterior, vocês estão aderindo a um modelo e, portanto, vocês
estão em estado de servidão. 

***

Questão: quando caminhamos para a Unidade, transmitir o que vivemos afasta desta Unidade?

Bem amado, obviamente, a vontade de comunicar o que você vive, de maneira verbal, de maneira escrita, ou
de maneira afetiva ou emocional, é muito lógico para o ser humano. 

O ser humano é um animal comunicativo (nesta Dimensão, certamente, eu não faço referência à sua dimensão
estelar). 

Nesta Dimensão, o que vocês vivem, vocês têm vontade de contar. 
O problema é que, ao exprimirem o que vivem, vocês saem da Unidade.

A Unidade é algo que se comunica pela Radiação. 
Basta estar neste estado de Presença para o outro captá-la. 

A partir do momento em que vocês quiserem falar sobre o que vocês viveram, ou sobre o que vocês estão
vivendo, vocês se afastam do que vocês vivem, de maneira inexorável. 

Do mesmo modo, quando lhes é pedido para não julgar, no que vocês entendem no sentido de julgamento,
isso se torna um aprendizado importante, porque vocês veem, porque vocês sabem pertinentemente que tal ou
tal pessoa, que tal ou tal situação é totalmente falsa, mas, entretanto, não lhes compete denunciá-lo porque, se
vocês fizerem isso, vocês recaem no nível do nível em que vocês denunciam e, portanto, vocês se afastam,

também, certamente, da Unidade. 
A saída desse mundo de dualidade apenas pode ocorrer no Ser e na ressonância do Ser. 



Ela apenas pode ocorrer vivendo na Unidade, e contentando-se de serem os Transmissores desta Luz, assim
como lhes disse o Arcanjo Miguel, de serem os Semeadores e os Disseminadores. 

Isso não necessita de palavras, isso necessita de uma Vibração, o que não é a mesma coisa. 

***

Questão: está correto que os pássaros seriam descendentes dos dinossauros?

Os pássaros pertencem a Dimensões diferentes, diríamos, e a linhagens evolutivas diferentes daquelas dos
dinossauros. 

Eu os lembro de que alguns dinossauros alados como aqueles que vocês chamaram, alguns, de pássaros, não
eram pássaros, mas mamíferos. 

E, para outros, eles eram répteis, também. 
Não há correlação ou adequação possível entre animais cobertos de pelos ou cobertos de escamas e animais

cobertos de plumas.
As plumas referem-se inevitavelmente a dimensões etéreas, isso nada tem a ver.

***
 

Questão: poderia nos falar dos Elohim e dos Nefilim?

Sim. 
Isso é extremamente específico. 

Os Elohim são Seres de cristal pertencentes à 11ª Dimensão e que se aproximam do seu status de 18ª
Dimensão. 

Os Elohim são agentes criadores, o que foi chamado vulgarmente de Deuses Criadores ou de Mestres
geneticistas também, por alguns.

Entretanto, eles participam da iniciação de um ciclo e de uma Criação específica.
Os Nefilim são Seres pertencentes a Dimensões totalmente diferentes.

Eles não pertencem às Dimensões dos Seres de cristal, eles vêm de Dimensões situadas em relação com
Sirius e, de preferência, com a 18ª Dimensão.

Os Nefilim são seres que podem tomar corpo de carne.
Eles não são esses seres nefastos que foram descritos pelas Escrituras. 

Obviamente, a Bíblia falsificou a totalidade do que eram os Nefilim. 
Os Nefilim eram os grandes Seres de Luz que foram chamados de Titãs ou de Gigantes. 

Foram eles que construíram os Círculos de Fogo dos Anciões.
Eram eles que estavam vivendo sobre a Terra, naquele momento.

Eles estavam fazendo uma série de experiências de criações em associação com a Fonte, quando a irrupção
dos Dragões os obrigou a se retirarem, a fim de não entrarem na dualidade. 

Antes de se retirarem, e devido à aproximação desses Seres vindos da Ursa Maior, eles foram capazes de
criar uma série de estruturas permitindo, pela sua visão extremamente abrangente, preparar o retorno da Luz

que vocês estão vivendo agora. 

***

Questão: em qual data ocorreu a Criação pelos Elohim?

A palavra Criação deve ser ponderada, não se trata de uma Criação textual.
Trata-se de uma contribuição criativa em uma Criação existente, o que não é a mesma coisa. 

Os Elohim não têm capacidade para criar um mundo, na totalidade. 
Do mesmo modo que os geneticistas de Sírius não têm capacidade para criar um mundo, na totalidade.

O mundo deve ser sustentado por certo número de forças, chamadas de elementos.
Esses elementos são sustentados, eles mesmos, pelos Hayoth Ha Kodesh ou Querubim. 

Assim, para criar um mundo ou para criar uma Dimensão, convém que uma série de conhecimentos, uma série
de Vibrações, uma série de competências estejam associadas. 

Os Elohim não criaram uma Dimensão, eles introduziram, em meio a uma Dimensão, uma dinâmica específica.
Eles são, entretanto, chamados de Deuses Criadores. 

Os Nefilim não criaram algo, mas desenvolveram uma experiência que foi criada pelos Seres com os quais
eles estavam associados, digamos, e que eram os Seres Delfinoides de Sírius, da 18ª Dimensão. 

Os verdadeiros criadores agora, no nível desta Terra, são aqueles que trouxeram as matrizes cristalinas, bem



antes da existência do que vocês chamam de raças humanas. 
Esses seres que trouxeram as memórias cristalinas e as ressonâncias cristalinas permitindo sustentar a Vida,

nas múltiplas Dimensões e nas múltiplas direções em meio a esse sistema Solar, pertenciam a seres que
estão no limite do antropomorfismo. 

Eles eram os grandes Golfinhos acobreados de Sírius, mas de um outro Sírius.
E isso aconteceu há 20 milhões de anos. 

***

Questão: a Consciência experimenta diferentes veículos físicos na 3ª dimensão até passar ao
estado humanoide. Trata-se de uma Criação dos «maus rapazes»?

Havia antes, bem antes da vinda dos «maus rapazes», nesta densidade, formas de Vida Humanoides, mas que
não tinham o aspecto que vocês têm hoje, já que, obviamente, há 20 milhões de anos, as Consciências

encarnadas sobre Dimensões extremamente elevadas, tinham trazido sobre esta Terra (em fusão, em alguma
parte, no nível de certos estados) a Consciência e as matrizes cristalinas (e não as matrizes de Vida ligadas

aos «maus rapazes»): eram formas humanoides de natureza Delfinoide. 

Esses Delfinoides eram um cruzamento entre o humano e o Golfinho.
Eles se deslocavam no ar e não na água, como vocês.

A primeira vinda, a precipitação em meio a uma forma humanoide, já existiu, obviamente, antes do episódio dos
«maus rapazes», uma vez que os Nefilim existiram há 300.000 anos. 

Mas eu não tinha lhes especificado a sua duração de preexistência em meio a esta Dimensão. 
Existem hoje esqueletos de gigantes, encontrados em diferentes lugares do planeta e cuja datação poderia

mostrar que eles existiam há milhões de anos. 
Entretanto, embora tendo esta forma humanoide, eles não eram humanos.

Entretanto, embora tendo esta forma humanoide, eles não estavam nas mesmas Dimensões que vocês. 
Convém também compreender que a maior parte das Sementes de Estrelas encarnadas hoje em um corpo

humano, o está desde esse último ciclo. 
Para alguns de vocês, alguns estão aí desde vários ciclos.

Isso remonta, portanto, de no máximo 300.000 anos. 
Bem precisamente, de 320.000 anos. 

***

Questão: há uma ligação entre a civilização dos Gigantes e os gigantes das ilhas Canárias?

Totalmente. 
Os Gigantes se distribuíram em diferentes lugares do mundo. 

Eles viviam no topo das montanhas e próximo dos mares.

***

Questão: o que vivem os esquizofrênicos. Eles são como invadidos?
Qualquer entidade humana pode ser invadida em algum momento da sua existência. 

Entretanto, não penso que a maioria dos casos chamados de esquizofrênicos releve disso. 
Os esquizofrênicos têm um pé nesta realidade e um pé, ou uma parte da sua Consciência, em outra realidade. 
O que vocês chamam de sofrimento, do exterior, para vocês, não é um sofrimento para eles, já que eles têm

acesso a dimensões às quais vocês não têm. 
Assim, ainda uma vez, aí também, tudo depende do que chamaremos de ponto de vista. 

O seu ponto de vista está ligado à ausência de comunicação com essas formas de Vida chamadas de
esquizofrênicas. 

Entretanto, essas formas de vida têm a sua utilidade. 
Do mesmo modo que um pai tendo um filho chamado de mongoloide viveria certa forma de sofrimento, mas,
entretanto, através desse sofrimento, há resolução de uma série de coisas, vividas tanto pelo pai como pelo

filho. 
Entretanto, jamais considerem, mesmo um esquizofrênico ou um mongoloide, como inferior a vocês.

Eles são, na maioria dos casos, de longe, superiores a vocês, em nível Vibratório. 
A explicação, na sua linguagem, é multifatorial. 

Existem fatores genéticos. 



Existem fatores múltiplos, que interferem. 
Mas, em nenhum caso, vocês podem misturar elementos de natureza estritamente das entidades, no sentido

em que vocês falam, ou o fato de serem invadidos. 
Esta não é absolutamente a regra, e ainda menos uma obrigação, o que não exclui que, durante algumas fases

de delírio, associadas a determinadas deficiências, possam se manifestar algumas entidades. 
Do mesmo modo como para um médium. 

***

Questão: qual é a próxima evolução depois do mineral, do vegetal, do animal, do ser humano?

A próxima etapa não é, contrariamente ao que vocês acreditam, o super-homem, porque vocês não são ainda
homens, no sentido humano, é por isso que temos necessidade de certa quantidade de material genético, a fim

de que se revele a vocês, em meio a uma densidade diferente, certamente (mas, entretanto, em meio a uma
forma de corporeidade específica e biológica, ainda), o verdadeiro estado do ser humano, ou seja, aquele da

Humanidade não dissociada e não cortada da Fonte. 
Obviamente, a evolução é constante, em geral, na Criação. 

Quando digo, em geral, é que existem linhagens que eu qualificaria de estabilizadas.
Assim, os Arcanjos fazem parte disso.

Nós somos os Guardiões da 18ª Dimensão. 
Nós garantimos o vai e vem dos fluxos de Consciências e de informações entre a Fonte e as outras

Dimensões. 
Dessa maneira, nós devemos permanecer no nosso lugar. 

A Fonte pode percorrer o conjunto das Dimensões. 
O ser humano, quando não for mais dissociado, poderá percorrer certo número de Dimensões situadas além

do antropomorfismo. 
A perda do antropomorfismo significa a passagem a um nível de Consciência que está, no momento, no nível

da sua Consciência, invisível, intocável, de uma maneira ou de outra. 
A evolução do Homem se faz, evidentemente, para o Anjo. 

O Anjo não é necessariamente o que vocês creem. 
Existem múltiplas variedades de Anjos nas Dimensões. 

Assim, o exemplo que eu vou tomar: aqueles que são chamados de Anjos do Senhor, os Vegalianos, têm
corpo de terceira Dimensão unificada.

Eles são chamados de Anjos do Senhor e, no entanto, vocês acreditam que eles sejam munidos de asas? 
Absolutamente não.

Eles têm um antropomorfismo muito próximo do de vocês, com medidas profundamente diferentes. 
Os Anjos não são necessariamente Consciências aladas. 

Lembrem-se também de que nós mesmos, os Arcanjos, na nossa Dimensão, mesmo se eu puder me
apresentar como eu o fiz àquele que eu guardo e àquele que eu mantenho neste estado Vibratório, sob a forma

antropomórfica específica, não é a realidade do que eu sou. 
Entretanto, quando eu desço, quando eu manifesto a minha Vibração na 5ª Dimensão, eu não posso apresentar

a manifestação que eu tenho na minha Dimensão original.
Assim, um Elohim, quando ele se manifestou sobre a Terra e quando desceu no plano Vibratório, obviamente,

o corpo de cristal não existe mais. 
O corpo de cristal foi coberto de poeira e recoberto por uma pele. 

Ele se tornou de novo corpo humano e, no entanto, esse corpo humano não passou pela geração habitual. 
Do mesmo modo, quando a Fonte toma corpo e quando materializa um corpo, ela é obrigada a provocar certa

forma de gestação para passar da sua última Dimensão para a terceira Dimensão.
E esse corpo, no entanto, possui os atributos que todos vocês têm em comum.
Entretanto, a Consciência que o habita nada tem a ver com a sua Consciência. 

E, no entanto, é o mesmo veículo. 

************
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Eu sou Anael, Arcanjo. 
Bem amadas almas humanas na encarnação, eu venho a vocês para tentar ajudá-los a avançar no caminho da

Unidade e no caminho do que eu chamaria de Relação Unitária. 

Eu venho, acompanhado da Vibração do Arcanjo Uriel, a fim de lhes fazer beneficiar, em um segundo
momento, da Radiação da Presença.

Queiram receber, inicialmente, as minhas bênçãos, o meu Amor e as saudações do Conclave. 

Então, juntos, nós vamos, se vocês quiserem, avançar na compreensão e na vivência da Unidade. 

Assim, procederemos respondendo às suas questões e às suas interrogações. 

***

Questão: na Unidade, o mental se torna o refletor do Supramental?

É preciso encarar, bem amado, o problema de dois modos. 
É preciso bem diferenciar e distanciar o que acontece na encarnação e o que acontece quando você acede ao

Estado de Ser.
Obviamente, o mental é indispensável para a continuação da sua Vida nesta Dimensão. 

Assim, a experiência do Supramental e desta reconexão com a sua Essência não destrói o mental
propriamente falando, mas, simplesmente, no lugar de ser escravo do seu mental, o mental torna-se dirigido

pelo Supramental. 
A diferença é essencial entre o mental e o Supramental, independentemente do aspecto Vibratório e do

aspecto do Fogo e do aspecto da Luz, e o Supramental é Inteligente por si mesmo.

Assim, a sua inteligência se exprime, nesta Dimensão, pelo mental e pelo intelecto.
Há esforço de reflexão, esforço de inteligência, esforço de compreensão, sob a influência do Supramental que

foi, admitimos, encontrado. 
O Supramental é, ele mesmo, resposta.

Ele não é discursivo, ele não é reflexão, ele não é, portanto, transformado por qualquer noção de aprendizado
ou de referência a uma aquisição.

O Supramental é Inteligência, antes de tudo.
Colocar-se sob a influência do Supramental propicia informações sobre todo assunto, não passando pelo filtro

do mental. 

ANAEL - 02 de novembro de 2009
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Uma vez que o Supramental se encontrar e iniciar em você, uma vez que a Vibração do Coração estiver ativada
e iniciada em você, você tem então a possibilidade de se entregar a esse Supramental. 

O mental pode intervir, mas, entretanto, ele é controlado, de certa maneira, pela Inteligência da Luz e não mais
pela sua inteligência comum. 

Além do mental e além da sua esfera de Vida nesta encarnação, além, portanto, das estruturas da
personalidade, penetrar no corpo de Estado de Ser, pela transferência de Consciência, implica no

desaparecimento total do mental.
Não há mais, por conseguinte, possibilidade de reflexão.

Há instantaneidade do Conhecimento: as imagens ou as percepções chegam ao corpo de Estado de Ser,
não passam por qualquer análise, mas são vividas, eu diria, de maneira abrupta.

Se uma questão ocorrer, ou, de preferência, uma interrogação, na Consciência do Estado de Ser, a resposta
chega instantaneamente.

Não há um encadeamento, de sequência lógica, levando a uma resposta.
Não há mais noção de escolha, nem de possibilidade.

No nível do Supramental, você entra na evidência, você entra nas coisas unitárias.
Não há mais possibilidade de se enganar, ou não há mais possibilidade de errar entre duas escolhas.

A escolha se impõe por si, pela Inteligência da Luz. 

Aí está o que podemos dizer, em um primeiro momento, sobre o mental e o Supramental. 
Não esqueça, na personalidade, que a irrupção do Supramental na sua encarnação se reflete pela abertura do

Coração e pelas percepções Vibratórias, nada mais tendo a ver com o que é vivido habitualmente. 
A própria qualidade das Vibrações percebidas, no nível do corpo ou no nível dos corpos sutis, modifica-se.
Você passa de uma Vibração magnética para uma Vibração qualificada, ela também, de Supramental, cujas

características são profundamente diferentes do que vocês chamam de magnetismo. 

Existe, portanto, uma série de indicadores essenciais a reconhecer, e de evidências a reconhecer,
correspondentes à ativação, em vocês, do Supramental e à sua reconexão com o Supramental. 

***

Questão: o que é da relação de casal, quando estamos no caminho da Unidade?

Bem amado, a maior parte das relações entre os seres humanos foi construída, nesta Dimensão, sobre um
princípio de dominante/dominado. 

Esta é uma regra absoluta, chamada também de ordem de precedência, que corresponde a uma regra
absoluta da sua Dimensão.

A passagem e a evolução para a Unidade acompanham-se de um desaparecimento total dessa relação
dominante/dominado.

Há, portanto, igualdade. 

Dessa maneira, então, não há mais diferenças na relação homem/mulher casal ou na relação homem/mulher
não casal, ou em uma relação homem/homem, ou em uma relação mulher/mulher. 

Não há mais noção de dominação.
Não há mais noção de polo ativo e polo passivo, tal como vocês têm vivido através, por exemplo, das noções

de sexualidade de emissão e de recepção. 
Os dois polos tornam-se emissivos. 

Não há mais possibilidade de viver no que vocês chamaram, e continuam a chamar, de casal. 
As noções exclusivas não existem mais.

A Consciência Unificada funciona de modo inclusivo, reunificando o conjunto de Consciências. 
A partir do momento em que você viverem na nova Dimensão, não há mais distância e não há mais separação

entre as Consciências e entre as atividades mentais.
O que você emite como pensamento, como atração, como desejo, manifesta-se no conjunto da coletividade. 

Assim, desejar um Ser, mesmo no sentido mais nobre, é conhecido instantaneamente pelo conjunto da
coletividade. 

Os pensamentos tornam-se ordenados e devem tornar-se, também, coerentes, na medida em que não há mais
segredos, no sentido em que vocês o entendem.

A permeabilidade torna-se total. 

Assim, nas Dimensões mais elevadas, a emissão de pensamentos, no sentido de ação, de um Arcanjo, é
captada instantaneamente de uma extremidade a outra dos multiversos e das multidimensões pelo conjunto

dos Arcanjos e também pelo conjunto das outras Dimensões. 



A singularidade existente na sua Dimensão, fazendo com que a Consciência seja separada e dividida, não
existe mais.

Assim, portanto, tudo o que é construído sobre um modelo dual (princípio de dominação, princípio de
submissão, princípio de dominante/dominado, princípio de macho e de fêmea) não existe simplesmente mais

nas Dimensões superiores. 

Então, estar a caminho da Unidade não quer dizer suprimir os casais ou suprimir a relação homem/mulher, mas
esta deve se tornar adulta, quer dizer, equilibrada, onde não pode existir noção de dominante e de dominado.

Não pode existir noção de dependência ao outro.
Isso é válido, evidentemente, em todas as relações humanas, mas, de maneira muito importante e de uma

acuidade totalmente perfeita e totalmente extrema, eu diria, em um casal. 

A modificação das relações existentes entre os homens e as mulheres nos casais leva, atualmente, a uma
série de reajustamentos que vocês observam.

Inúmeros casais se criam, se recriam ou se desfazem. 

As relações ascendentes/descendentes devem seguir também o mesmo sentido da Liberação. 

A relação é equilibrada na quinta Dimensão.
Ela não pode ser uma dependência ou uma dominação qualquer.

Deste modo, as suas relações se transformam. 

Deste modo, inúmeros seres humanos, hoje, sequer suportam mais as relações chamadas, na sua
humanidade, de hierárquicas.

As noções de hierarquia, nas ordens constituídas, vão, elas também, despedaçar-se.
Isso faz parte da Revelação e da emergência, na sua dimensão, do Supramental. 

Então, vocês devem seguir, a título individual, as linhas de menor resistência. 

Ir ao sentido da Unidade é demonstrar o equilíbrio, ou seja, parar de querer dominar o outro ou de querer
desejá-lo para ele ou para si, mas estabelecer uma relação no âmago do Coração. 

Então, obviamente, a evolução é diferente de acordo com os casais.
Alguns são levados ainda a viver fenômenos de alternância, eu diria, de dominação e de submissão, não

somente através da sexualidade, ou da relação social habitual. 

Entretanto, tudo isso está se transformando e desaparecendo.
Obviamente, a transformação e o desaparecimento não estão na mesma fase em cada Consciência e em cada

ser humano. 
Isto está a caminho e irá se manifestar cada vez mais violentamente, cada vez mais cruamente e cada vez mais

de maneira evidente.
A evidência se instala assim como a relação se transforma.

Ela deve ser impressa de respeito, de humildade, de tolerância, o que é raramente o caso, mesmo no Amor
humano impresso de sentimentos e de sexualidade. 

***

Questão: nas Dimensões Unificadas, não existe relação privilegiada entre os Seres?

A única relação privilegiada que existe, nas Dimensões Unificadas, é a relação que todos vocês têm, e que
todos nós temos, com a Fonte.

Qualquer outra relação não pode ser privilegiada, no sentido em que você o entende e em particular através da
noção de casal.

O que não quer dizer que os casais não se formem.
Podem existir associações, ou compartilhamentos de Ser a Ser, de Consciência a Consciência, podendo

mesmo evoluir, na Vida, de maneira conjunta, sem, no entanto, estar fechada no sentido da relação privilegiada,
tal como vocês entendem. 

A relação privilegiada, tal como vocês a definem na sua humanidade, apenas é, na maioria das vezes, impressa
de dominação e de apropriação, ao passo que a relação Unificada é uma restituição à Unidade essencial do

Ser. 

***

Questão: como antever sobre esses novos modos de funcionamento?



Bem amado, não há o que antever.
Mesmo os casais existentes hoje, o homem e a mulher, ou dois homens, ou duas mulheres, não estão

necessariamente nos mesmos níveis evolutivos, o que cria todas as tensões e todos os desequilíbrios e as
rupturas existentes e que se amplificam nesta humanidade.
Alguns estão ainda em modos de funcionamento antigos.

Outros estão já em modos de funcionamento novos.
Então, se os dois indivíduos do casal funcionarem no modo novo, isso não coloca mais problema. 

Mas imagine os problemas em um casal em que um permaneceu nos modos de funcionamento antigos e que
o outro está já nos modos de funcionamento novos.

Há incompatibilidade Vibratória cada vez mais intensa e isso leva, de maneira inexorável, ao que vocês chamam
de separação.

Vale mais uma separação do que uma relação falsa. 

A Vibração que está chegando para vocês os engaja numa relação do tipo Unitária, em que não pode haver
trapaça, em que não pode haver falsificação, em que não pode haver ilusão e dominação.

Então, não há regra absoluta. 

É importante, entretanto, compreender que a liberação da relação fará de vocês seres livres e inteiros.
A atração existente, na humanidade, voltada ao outro sexo é apenas o resultado da incompletude existente em

vocês com relação a sua Divindade, com relação ao seu corpo de Estado de Ser.
Uma vez encontrado o Estado de Ser, conectado e insuflado na personalidade, vocês irão descobrir que as

necessidades não são mais as mesmas na relação com o outro.
Não há mais necessidade de acasalamento, no sentido, por exemplo, da fusão.

Há necessidade de liberação e de liberdade, o que não quer dizer separação, mas respeito absoluto do outro
na sua individualidade. 

Frequentemente, os seres humanos declaram sua paixão e seu amor, mas o amor encarado em um casal,
qualquer que seja a idade, é frequentemente considerado como sua propriedade.

O ser amado torna-se então propriedade. 
Ele não tem mais, então, a oportunidade de exprimir o seu Amor fora da relação privilegiada tal como vocês o

exprimem. 

Entretanto, é preciso bem compreender que esta relação é automática e, desde o início, totalmente falseada. 
Há, realmente, reação de dominação, mesmo se a dominação não for até os extremos das dominações do tipo

masoquista e sádica, mas, entretanto, sutilmente, existe sempre uma dominação nesta relação privilegiada. 

***

Questão: como viver a sexualidade nesse novo modo de casal?

Isto é extremamente diferente segundo cada ser humano, bem amado. 

Alguns, literalmente, não têm mais necessidade, no sentido sexual. 

A sexualidade é apenas um meio de provar e de encontrar a Unidade, no espaço de um instante, no momento
do que vocês chamam de gozo e orgasmo. 

O conjunto de desejos que vocês provam, e a satisfação desses desejos, conduzem de maneira sistemática à
reprodução do mesmo desejo e, portanto, à continuação da sexualidade. 

A partir do momento em que vocês entram na Unidade, a relação de casal sofre alquimia, na condição,
obviamente, dos dois viverem isso.

Nesse momento, a sexualidade não é obrigatória e ela não é mais tão desejável.
Mas cada um a vive em função do que tem vontade. 

A transcendência total acompanha-se de um desaparecimento total, não constrangido e não forçado, da
atividade sexual. 

Ela é realmente transmutada, assim como foi explicado em muitos modelos tradicionais.
Não há mais perda no ato de procurar a Unidade já que vocês a vivem, a dois, um com o outro, sem estarem,

no entanto, um no outro, na busca de uma satisfação.
Entretanto, é bem evidente que a idade desempenha também, nesse nível, um papel importante. 

Mas convém compreender que inúmeros seres vivos, mesmo em casal, nesta evolução da Unidade, não
podem mais ter necessidade de qualquer relação, no sentido sexual, já que a relação Unitária se estabelece

agora sem passar pelos órgãos genitais. 

Mas não há, para tanto, que se privar, porque toda privação é nefasta.



Isso deve ser uma evolução natural e normal, da evolução para a quinta Dimensão.
O que não retira, obviamente, o lado sagrado da sexualidade, podendo existir em certos povos, mesmo na

quinta Dimensão. 

***

Questão: e sobre o Tantra?

O Tantra é uma forma de sexualidade sagrada que deve conduzir à Unidade.
Mas a Unidade que se obtém sempre em relação ao outro, portanto, repetir a coisa apenas prova

simplesmente uma coisa, é que você não chegou à Unidade.
Chegar à Unidade corresponde a fazer o Amor consigo mesmo, permanentemente, não pode, portanto, haver

necessidade externa. 

Estando na Vibração do Coração, as fundações da Vida não estão mais no nível do primeiro chacra, mesmo se
o corpo físico ainda existir e mesmo se você ainda tiver os pés sobre a Terra.

As fundações instalam-se um pouco mais acima e, portanto, a esfera não é ignorada, não é colocada em
repouso, mas é transcendida. 

***

Questão: o que é da procriação, então?

Profundamente diferente. 

Eu citarei um exemplo que está próximo de vocês, que é aquele dos Delfinoides da 5ª Dimensão: a procriação
existe, mas não se faz dentro de um organismo fêmea ou macho. 

Ela se faz em partículas de Luz específicas. 
A gestação se faz, portanto, no exterior da atmosfera Vibratória da mãe ou do pai. 

Além disso, a educação no sentido em que vocês chamam (embora isso não seja a mesma coisa), o fato de se
construir como personalidade individualizada de 5ª Dimensão Unificada, não se realiza senão através de um

ensinamento recebido por um conjunto de pessoas, de entidades, que não são os pais. 

Não há mais, no nível da 5ª Dimensão, impregnação do que vocês chamam de transgeracional ou de
hereditária. 

A noção de casal não tem apropriação através de um filho que seria o resultado da sua união. 
O filho nasce então totalmente livre e liberado dos laços existentes com um pai e uma mãe. 

E isso não coloca qualquer problema. 

A filiação material foi desejada, nesta Dimensão, a fim de melhor fechá-los nos esquemas de funcionamento,
oriundos, não do seu próprio arbítrio ou da sua soberania, mas da soberania de uma linhagem, ou do carma de

uma linhagem, se preferirem. 

É preciso bem compreender que nesta dimensão que vocês ainda percorrem, tudo funciona sobre o princípio
de apego e de desapego.

Isso não existe, simplesmente, de modo algum, nas Dimensões Unificadas. 

***

Questão: quem decide então a vinda de um novo ser?

Dois seres, juntos.

***

Questão: onde intervém a escolha da alma que se encarna assim?

O problema é invertido. 

Eu falo, obviamente, da 5ª Dimensão, onde a noção de reprodução ainda existe, o que não é mais totalmente o
caso nas Dimensões mais etéreas e mais elevadas, já que não há necessidade de dar à luz ao que quer que

seja, dado que tudo é já perfeito. 

Entretanto, na quinta Dimensão e na terceira Dimensão Unificada, eu já disse que a relação sexual podia existir,



que a procriação, no sentido em que entendem, pode ainda existir, mesmo se as circunstâncias forem
profundamente diferentes. 

Então, quem decide? 
Bem, simplesmente uma alma decide, ao final de certo tempo, deixar, em Espírito e em Verdade, um corpo,

porque ele está usado, e quer experimentar outra coisa.
Então, nesse momento, ela contata duas outras Consciências, já que não há mais separação de planos, a fim

de ser gerado outra vez, em um novo corpo. 

Não há interrupção de Consciência. 
Não há fenômeno de aprendizado, tal como vocês o definem. 

***

Questão: poderia desenvolver sobre o tema da humildade?

A humildade baseia-se, precisamente, na relação justa, na compreensão de que, no estado Unitário, você não
poderá penetrar de novo na dualidade.

A dualidade está sempre ligada à discussão e ao mental. 

Assim, eu irei ilustrar este conceito de humildade através de exemplos.

O primeiro exemplo que eu vou tomar é muito simples e concerne a todos vocês: na relação entre dois seres,
além mesmo de um casal, acontece-lhes muito frequentemente de exprimir um parecer, uma ideia, um

pensamento sobre um outro ser vivente. 
Frequentemente, o seu nível de percepção os faz ver um ser com tal rosto, não aquele que ele quer lhes

mostrar, mas aquele que é realmente para vocês. 

Nesse momento, e se vocês se aperceberem de que as palavras pronunciadas ou as atitudes ou os
comportamentos gerados para vocês não são justos, o que lhes compete fazer? 

Na maioria das vezes, na humanidade dita responsável, de terceira Dimensão dissociada, vocês vão, se
ousarem, falar com esta pessoa para dizer que isso não está correto. 

Entretanto, se você acessou a Unidade, você não pode se conceber e se conduzir assim, se não você irá
descer novamente no nível da dualidade. 

É preciso bem compreender que no nível da Unidade é preciso certo período do seu tempo para que o
princípio de atração e de ressonância se estabilize.

O princípio de atração e de ressonância vai evitar-lhes, progressivamente e à medida do desenrolar da sua
Vida, de se encontrarem confrontado com algo que corresponde a falhas em vocês. 

Manifesta-se, de fato, na sua Vida, sempre o que é do princípio de atração e de ressonância. 

Entretanto, existem situações onde o princípio de atração e de ressonância não está mais em jogo, mas onde,
justamente, devido ao fato de que você ter alcançado a Unidade e de manifestá-la na sua Vida e nesta

dualidade, seres são como atraídos, efetivamente, pela Vibração da Unidade. 
Esses seres, nem todos estão, no entanto, na Unidade.

Eles próprios procuram a Unidade, por vezes manifestando formas de dualidade extremamente violentas e
extremamente egotistas, no sentido que vocês entendem. 

Entretanto, mesmo se vocês perceberem isso, vocês têm o direito ou o dever de dizê-lo? 
A partir desse momento, vocês compreendem que, se vocês o disserem, mesmo tendo o dever, e mesmo

tendo o direito, vocês voltam a descer necessariamente no nível do outro e, portanto, perdem a sua Unidade. 

Assim, quando vocês experimentarem, progressivamente, esse tipo de situações, vocês vão compreender que
não podem mais interferir.

A única maneira, nesse caso, é afastar-se, no sentido Vibratório.
Não há alternativa porque, querer entrar na justificação do seu estado ou na justificação da relação, os faz de

novo penetrar os mundos da dualidade e, portanto, da distorção da Relação. 

Então, existe, nesse nível, uma forma de aprendizagem, necessária e desejável, que convém realizar o mais
rápido possível. 

Mas lembrem-se de que isso é fácil. 

O aprendizado é facilitado a partir do momento em que vocês aceitarem a Inteligência da Luz e a Inteligência
da Vibração. 

O princípio de atração e de ressonância pode então atuar plenamente, sem qualquer interferência do seu
mental, das suas emoções, dos seus sentimentos e dos princípios dualistas ligados à dominação ou ao

pertencimento. 



***

Questão: o que acontecerá para aqueles que recusarem a Luz?

Isso será diferente para cada pessoa. 
Cada ser humano, durante o início da destinação, será confrontado com o seu próprio Estado de Ser.
A distância Vibratória existente entre a personalidade e o Estado de Ser irá desencadear uma série de

mecanismos de atrito e de oposição mostrando a distância e o sofrimento existente entre a personalidade e o
Estado de Ser. 

Nós ali estamos estritamente para nada. 
Isto está ligado à Revelação da Luz.

Nós ali nada podemos e eles tampouco, ali nada poderão, porque estarão na distância e não mais em
coincidência, entre a personalidade e o Estado de Ser.

O que eles terão que viver corresponde ao que escolheram viver. 

Lembrem-se de que vocês são livres para aceitar ou para recusar a Luz. 
Alguns seres, conscientemente, recusaram a Luz.

Eles serão então confrontados com essa recusa da Luz. 

Quem ali pode alguma coisa? 
Cada Ser encontra a sua responsabilidade: vocês não podem pretender uma coisa e viver o contrário. 

Vocês não podem servir tal outro e depois tal outro.
Vocês não podem ser um catavento alternando de sentido em função dos seus impulsos. 

Vocês devem ser seres afirmados na Luz.
O que está chegando para vocês necessita de um grande Amor, de uma grande humildade e de uma grande

simplicidade.

Este Amor, esta humildade e esta simplicidade passam pela cessação do seu mental.
Você não poderá encontrar solução fora.

A solução será interior e Vibratória. 
Isto foi repetido, desde centenas de anos, por múltiplas aparições. 

Inúmeros Místicos os preveniram do que chegaria e do que está chegando.
Ninguém poderá dizer que não estava prevenido. 

O que vem é a Liberação. 
O que vem é a Alegria. 

O que vem é a Luz. 
O que vem é o Fogo do Amor. 

Nós ali nada podemos se as Consciências decidiram que isso não era o Amor e que era inútil à suas vidas. 

***

Questão: essas almas terão a escolha entre o quê?

Entre a dissolução (o que vocês chamam de morte) e o retorno em um corpo de 3ª dimensão, em outro lugar,
de acordo com os processos da encarnação não dissociada. 

E nada mais. 

Vocês entram em uma etapa que lhes exige voltar, totalmente, para o seu Ser Interior, o que não quer dizer
isolar-se do mundo e da Vida, bem ao contrário.

Isso quer dizer ser capaz de encontrar, no Interior de Vocês, a Vibração da sua Essência, a Vibração do
Coração. 

Vocês aí têm sido ajudados de diferentes modos, pelo Conclave, pela Assembleia dos 24 Anciões e por uma
multidão de Seres de Luz que estão ao redor do seu sistema Solar. 

Vocês não podem mais usar de subterfúgios. 
Vocês tiveram o ano anterior para realizar muitas coisas e confrontações. 

Hoje, vocês vivem a época mais maravilhosa que a humanidade jamais viveu, na condição de viver na Vibração,
na condição da sua Consciência se voltar para o Estado de Ser. 

Vocês não podem pretender manter um modo de funcionamento e pretender a Luz.
É tão simples assim. 



***

Questão: como gerir uma forma de culpabilidade quando estamos no curso desses processos, com
relação àqueles que não estariam?

Isso mostra simplesmente que o seu nível de funcionamento situa-se naquele do que vocês chamam de
salvador, ou seja, um sentido da responsabilidade com relação aos outros, que não é a sua incumbência. 

A única maneira de ajudar os outros é estar, você mesmo, na Unidade.
Vocês jamais poderão ajudar alguém pelas palavras. 

Vocês poderão se compadecer, poderão sentir empatia, mas jamais poderão levá-lo na sua Vibração se vocês
mesmos não estiverem alinhados consigo mesmo, na Vibração da Unidade. 

Então, a culpabilidade é também um assunto do mental e nada mais. 

Quando vocês sentirem uma culpabilidade qualquer, observem o que acontece no nível da Vibração do
Coração: ela se amplifica ou ela diminui?

E vocês irão compreender, naquele momento, os fundamentos da culpabilidade. 

Lembrem-se de que nesta dimensão tudo foi feito para colocá-los na culpabilidade.
Tudo foi feito para colocá-los no isolamento.
Tudo foi feito para torná-los dependentes. 

E vocês vão descobrir, hoje, a independência e a Liberdade. 

Nós compreendemos muito bem (do mesmo modo que a imagem que eu já tomei) que, quando um pássaro
está numa gaiola e abrimos a portinha, ele não quer sair, porque ele não conhece o exterior. 

Nós não podemos, e não temos o direito, de colocar a mão ou outra coisa na gaiola para fazê-lo sair. 
Isso corresponde ao abandono à Luz e esse passo vocês devem dá-lo sozinhos.

São os seus condicionamentos e as suas culpabilidades induzidas pela educação, pela família, pela rede
social que os fazem crer que vocês são responsáveis uns pelos outros. 

Vocês estão ligados uns aos outros, mas não de modo horizontal, mas, sim, vertical, o que nada tem a ver. 

***

Questão: podemos permanecer na 3ª Dimensão mantendo ao mesmo tempo contato com a
Unidade?

É bem o que realizam, atualmente, todos e cada um de vocês. 

Como nós dissemos, a Luz e nós mesmos procedemos por toques de Luz, por impulsos de Luz e
observamos. 

O que vocês vivem é bem isso, uns e outros, consciente e inconscientemente. 

Obviamente, será muito mais fácil, no exemplo do pássaro ou no exemplo do macaco que tem o seu punho
fechado em um pote, soltar o que tem a fim de chegar a estar na Unidade. 

E, ainda uma vez, isso é uma decisão estritamente pessoal. 

Vocês não poderão levar ninguém com vocês que não o tenha desejado (ascendente, descendente, parente,
cônjuge ou não). 

Vocês poderão levar apenas vocês mesmos, nesta nova Dimensão. 
O que pertence a esta Dimensão deve permanecer nesta Dimensão. 

O exemplo que eu tomo, da morte, mesmo se não for adequado, coloca-o nas circunstâncias idênticas.
Você passa de um estado a outro. 

Você está na preparação final dessa passagem. 

A questão é: você está pronto? 
Você está pronto para viver a Luz e a Unidade?

Então, se vocês estiverem, vocês devem estar prontos para deixar todo o resto, sem exceção. 
Não há alternativa.

Não somos nós que decidimos, não são vocês que decidem, não é a Fonte que decide, é isso que é. 

Vocês querem penetrar a Liberdade ou vocês querem permanecer no livre arbítrio?



Vocês querem o fim da ilusão e a emergência da Verdade ou vocês querem permanecer na ilusão? 
Cada coisa, assim como disse o Arcanjo Jofiel, já há quase dois anos, é respeitável.

Nós jamais iremos interferir nessa escolha, nem nós, nem a Fonte, do mesmo modo que qualquer outro Ser
Humano não pode fazê-lo, mesmo se ele crer nisso. 

Vocês querem permanecer no limitado ou vocês querem ir para o ilimitado?
Vocês querem estar na Alegria ou vocês querem permanecer no sofrimento?

Não há outra questão. 
O resto são apenas armadilhas do seu mental, do ego, do estado emocional, do estado de fixação a certas

circunstâncias (quer isso seja um trabalho, quer seja um cônjuge, quer seja um filho). 
Vocês devem aceitar, enfim, que cada Ser Humano, cada Consciência, presente na superfície deste planeta, é

livre porque é da mesma centelha, da mesma Essência Divina que vocês. 
Em nome do que deveria ele estar sujeito ao seu papel de educador ou de cônjuge?

Vocês não podem pretender a Liberdade se vocês não deixarem os outros livres.
É assim simples. 

Amar é isso. 
Amar é respeitar a Liberdade do outro. 

Amar não é possuir. 
Amar é doar. 

Vocês estão, hoje, assim como irá anunciar em breve o Arcanjo Miguel, em momentos únicos (isso eu disse) e
momentos intensos em que irão se aproximar desta Unidade, para alguns, tão cobiçada. 

Como sabem, alguns Seres Humanos têm a capacidade para viajar no Estado de Ser.
Para eles, não há qualquer dúvida que, quando chegar a hora, eles irão no seu Estado de Ser, deixando para

trás tudo o que deve ser deixado, porque eles estarão na Luz. 
Outros Seres Humanos, em número cada vez mais importante, tendo vivido os Casamentos Celestes ou tendo

vivido as transformações, mesmo independentemente dos Casamentos Celestes, desde 25 anos, ou mais
recentemente, vivem as primícias desta Liberação. 

Mas, a um dado momento, eles terão que fazer a escolha.
O que realiza o Arcanjo Uriel, pela sua Presença sobre esta Terra, é fazê-los entrar, se isso lhes for possível,

na Vibração da Presença da Unidade, mesmo na personalidade. 
A conjunção da Vibração da Presença e da Unidade em meio à personalidade dá este estado particular que

correspondeu a uma das primeiras questões, de tocar um cristal.
É um estado de neutralidade total, é um estado de contemplação onde não há mais ação nem reação: há

simplesmente o Ser e a Presença. 
Quando vocês tocarem isso, vocês compreendem que a porta de saída está aí e em nenhum outro lugar. 

Na Vibração do Coração, a partir do momento em que o Supramental se aproximar cada vez mais de vocês,
como é o caso agora, não existe qualquer necessidade, não existe qualquer vontade, a não ser da Luz e da

Inteligência da Luz em vocês. 
Então, não é questão de culpar ou de fazer interrogar o seu mental.

É questão, através dos meus propósitos hoje, de ordená-los, de maneira cada vez mais formal, a irem para
este estado interior, para este Estado de Ser, porque não há alternativa. 

***

Questão: é melhor usar o nome de nascimento ou aquele que escolhemos a seguir?

Bem amado, a resposta que eu vou dar dirige-se a todos vocês, aqui, e ela é importante.
Tomar um nome corresponde a uma Vibração.

Existe uma forma de afiliação à sua Vibração, em relação com o que você é.
O primeiro nome (prenome), como o nome (sobrenome), marca, em alguma parte, uma assinatura do que você

é nesta densidade. 
Obviamente, e como sabem, esta densidade é ilusória.

Entretanto, você aqui é ator da sua própria peça.
Nesta densidade, às vezes, alguns mudam de nome. 

Isso reflete por vezes uma necessidade de reajustar-se ou então de fugir.
Mas, ainda uma vez, hoje, encontrar a Verdade do que você é está além, obviamente, do nome e do prenome. 
Mas, entretanto, é preciso compreender que você nasceu com um nome e que ele é portador de uma Vibração

que é aquela do seu primeiro sopro, nesta encarnação.
Então, obviamente, hoje, inúmeras pessoas empregam diminutivos. 

Mas jamais é inofensivo mudar a Vibração do seu nascimento ali levando uma outra Vibração.



Então, o importante, hoje, eu diria, é o seu nome espiritual.
Aquele que lhe é ocultado até o momento oportuno. 

Entretanto, para acessar a sua Essência, existem variações de Vibrações em função dos nomes que vocês
usam.

Os nomes são portadores de Vibrações que os prendem, sem ligá-los, a uma Vibração comum. 
Assim, obviamente, o nome masculino Jean é bem mais forte do que o nome Pierre, e assim por diante. 

Então, passar de um nome a outro não é inofensivo.
Retornar ao seu verdadeiro nome é também uma mudança importante porque marca uma reconexão e uma

relação com o seu Ser essencial no momento do nascimento.
Então, cabe a você ver e escolher. 

***

Questão: e o que é de um nome espiritual que pode dar um médium ou um Mestre?

Nenhum médium tem autoridade sobre a Terra para dar o nome de alma de uma pessoa. 
O nome de alma é secreto. 

É algo que pertence ao próprio. 
Não tem mesmo que ser revelado fora. 

Não é algo que é feito para chamá-lo ou nomeá-lo. 
Existe um nome, além do seu nome, nesta encarnação, e do seu prenome.

Esse nome é o nome da sua Essência, chamado por vezes de nome de alma ou nome espiritual.
Esse nome lhe é revelado a partir do momento em que as quatro linhagens espirituais lhe são conhecidas. 

Por vezes, em certos casos, por derrogação, pode ser-lhe revelado, mas esta revelação é sempre uma
revelação de você para você mesmo.

Nenhum ser humano além de você pode conhecer esse nome, qualquer que seja o grau de confiança e
qualquer que seja o grau de acesso, até mesmo, ao que vocês chamam de Anais Akáshicos. 

O nome da Essência é um nome escondido. 
Ele lhe é ocultado porque corresponde ao nome que você usa no Sol, no seu corpo de Estado de Ser.

O nome do seu corpo de Estado de Ser é um nome, geralmente, composto de duas sílabas. 
Essas duas sílabas são extremamente precisas. 

Elas correspondem a uma Vibração que é a Vibração da sua Essência. 

***

Questão: isso significa que se tal nome for revelado por alguém, é forçosamente falso?

Não. 
Ele pode ser efetivamente próximo e dado com uma forma de desvio. 

O médium não pode captar, de fato, o nome da sua Essência, senão isso lhe daria todo poder sobre você e
sobre o seu Ser. 

Assim, portanto, alguns médiuns chegam a conectar alguns planos e vão receber informações, contudo,
ligeiramente alteradas e deformadas, para não lhe comunicar, de maneira autêntica, o seu nome de Essência

porque aquele deve ser revelado, de você com você mesmo, no momento oportuno. 
Sozinho, você com você mesmo, obtém esta revelação, quando chegar a hora. 

Pode haver uma revelação, mas ela será necessariamente incompleta. 
Não é permitido a nenhuma alma ter esse poder sobre outra alma. 

***

Questão: como ter uma melhor relação com Si mesmo?

Bem amado, a melhor relação com si mesmo consiste em parar os pensamentos, parar as emoções e parar
toda forma de projeção exterior, no tempo. 

Isso necessita, obviamente, de parar o tempo, o que eu digo frequentemente àquele que eu guardo: «Hic et
Nunc», «aqui e agora».

Colocando-se no aqui e agora, tomando o hábito de colocar-se no aqui e agora, você se alinha com você
mesmo e entra em relação com você mesmo. 



Alinhando-se com você mesmo e em relação com você mesmo, você percorre o que eu chamei de Alfa e o
Ômega, ou seja, a partir desse momento, você se centra no centro da cruz (a cruz, obviamente, cósmica, que

corresponde ao Ser e ao Estado de Ser). 

Entrar no Estado de Ser é a melhor forma de relação que você pode manter com o que você é.
Isso necessita de abandonar uma série de movimentos inúteis, de palavras também, em alguns casos, inúteis. 

A porta do silêncio é também o silêncio das palavras.
No silêncio das palavras encontra-se o silêncio Interior.

No silêncio Interior encontra-se o Coro dos Anjos. 
E em meio ao Coro dos Anjos encontra-se a relação com o que você é. 

***

Questão: estar no aqui e agora é estar no instante presente, mental e emocionalmente?

Bem amado, a chave da ultratemporalidade, a chave do acesso ao Estado de Ser, a chave do acesso ao
conhecimento do universo e do conjunto da cosmologia reflete-se pelo aqui e agora, pelo Alfa e Ômega. 

Você não pode chegar a conhecer, no sentido mais nobre, ou seja, «nascer com», no sentido de fundir, no
sentido de entrar em relação com o Estado de Ser, se você não parar, justamente, tudo o que o despolariza

deste instante presente.
O instante presente corresponde ao momento final onde você reencontra o Ser.

Reencontrar o Ser, reencontrar a dimensão do que você é, em Verdade, se faz efetivamente parando o tempo,
parando a emoção e parando o mental. 

Inúmeros Seres humanos, pelos tempos passados, meditaram durante muitas vidas, a fim de chegar a esta
etapa específica que, hoje, lhes é ofertada pela Graça da Fonte.

Basta-lhes, simplesmente, colocar-se no espaço sagrado do seu Coração, fazer silêncio, colocar-se
no aqui e agora afirmando, ou seja, banindo todo pensamento passado, todo pensamento ligado ao futuro,

toda emoção em relação com um movimento. 
A ausência de movimento conduz ao movimento infinito. 

Assim, desde agora, e pela Graça da Tripla Radiação que vocês recebem em abundância desde o início deste
ano, lhes é possível e permissível viver isso, na condição de que vocês parem tudo em vocês, no espaço de

um instante. 
Ser-lhes-á também possível, e muito facilmente, conectando-se com a Vibração, simplesmente, do nome do

Arcanjo Uriel, acoplado a Metatron ou a mim mesmo, colocarem-se no instante da Presença. 
O instante da Presença é o instante em que se para tudo o que não é da Presença e do Ser. 

***

Questão: o que é dos nomes masculinos, como Yves, feminizados com «ette»?

Não há, nesse nível, qualquer incidência.
A Vibração, no masculino e no feminino, é a mesma entre Yves e Yvette, entre Daniel e Danielle e, como isso

foi dito, entre Michel e Michelle.
A diferença está no nível da escrita. 

No nível da pronunciação, efetivamente, há uma pequena diferença, mas, entretanto, isso não leva nem a
prejuízo, nem a confusão, nem a modificação da Vibração essencial do seu nome. 

***

Questão: e os nomes idênticos no feminino e no masculino, como Dominique?

Então, aí há necessariamente o que eu chamaria de componente, na sua Dimensão, que favorece talvez certa
forma de androginia porque há ausência de polaridade em um nome que é igualmente masculino e feminino.

Isso pode ser uma ajuda no nível da sua evolução. 

***

Questão: o que pensar de querer conhecer o futuro, indo a um vidente, por exemplo?

Bem amado, nada há que pensar.
O ser humano está privado de marcadores nesta dimensão, quanto à sua origem e quanto à sua filiação e

quanto ao seu fim. 



Então, obviamente, errante em um espaço desconhecido onde nenhuma certeza é possível (porque, aqui, é um
mundo ilusório, um mundo flutuante onde nada é certo), é lógico que no decorrer das suas peregrinações, a

alma tenha desejado, na encarnação, conhecer o futuro e conhecer o seu passado. 
Entretanto, é preciso aceitar que conhecer o passado ou conhecer o futuro afasta-o, de maneira inexorável, do

seu Ser.
Conhecer o futuro não é conhecer o que você é. 

Conhecer o passado não diz o que você é no instante presente. 
Estar no instante presente é descobrir a sua filiação, as suas filiações e descobrir o Estado de Ser.

Entrar em relação com a Presença, ela não se importa com o que será amanhã, ela não se importa com o que
você foi ontem. 

Existem então duas tramas que podem por vezes se entrelaçar, mas que, jamais, irão se encontrar de maneira
definitiva. 

Existe assim uma trama temporal linear ligada a um passado, a um presente e a um futuro, que o ser Humano
procura conhecer. 

Mas é preciso bem compreender que se você se afastar do seu presente, procurando o futuro, isso pode
tranquilizar, mas, obviamente, você jamais estará no seu presente. 

O presente é justamente fazer abstração do que é passado e futuro, enquanto sabendo que se você aceitar
isso, entrar na Presença, irá lhe dar acesso a todos os futuros e a todos os passados. 

Mas, entretanto, convém já realizar este instante. 

***

Não temos mais perguntas, agradecemos. 

***

Então, caros Mestres da Luz encarnados (porque é o que vocês são, além da ilusão que vocês habitam, frente
a mim, aí, agora), vamos, juntos, aproveitar, pela intervenção desse canal e da minha própria Presença, do

afluxo da Radiação do Arcanjo Uriel, a fim de fazê-los penetrar no Estado de Ser e na Presença. 

Eu lhes peço para se colocarem em posição de acolhimento e de recepção, para fecharem os olhos, para
voltarem a sua Consciência para o seu Templo Interior, o seu Coração, no centro do seu Ser. 

E, juntos, enquanto eu permaneço aqui, vamos permitir a Uriel compactar-se Vibratoriamente até vocês. 

... Efusão de energia ...

Bem amados Mestres da Luz, nós lhes trazemos nossas Bênçãos, nossos incentivos, e toda a Luz. 
Nós os deixamos viver no acolhimento, com vocês mesmos, na Luz.

Nós lhes dizemos até breve.

************
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Eu sou Anael, Arcanjo, aqui estou novamente com vocês e entre vocês. 
Se vocês quiserem, tentaremos avançar juntos, relativamente às suas interrogações, se possível em relação

com a Unidade e o seu caminho para a Unidade, e, também, com o que chamamos de Estado de Ser.

Tudo o que toca a sua transformação e a sua relação com o que vocês são fará parte, se quiserem, das
nossas trocas. 

Assim, ao longo da minha intervenção, nas palavras e neste canal, o Arcanjo Uriel fará também sentir,
progressivamente, a sua Radiação, em relação com a Presença e a Paz.

Então, juntos, avancemos. 

***

Questão: como equilibrar os lugares geobiológicos sem estar na dualidade positivo / negativo?

Bem amado, a resposta é em função da sua Vibração, mais exatamente da Vibração da sua Consciência. 

Tanto em um lugar como na vida, de maneira geral, você é confrontado e você se defronta com situações
vindas da dualidade, quer isso seja nas suas relações humanas ou nas suas relações com lugares. 

Existe, nesse nível, o mesmo princípio.

Ir para a Unidade é desembaraçar-se do princípio de ação e de reação, é encarar as coisas e o desenrolar da
sua Consciência sob outro ângulo.

O ponto de vista da dualidade é aquele de uma correção ou de um reajustamento, que isso seja com relação a
um lugar ou a uma pessoa, recorrendo a explicações ou a Vibrações, permitindo retificar, colocar em ordem,

solucionar.

O ponto de vista da Unidade é profundamente diferente porque, a partir do momento em que a sua Vibração se
expandir, a partir do momento em que você entrar na Unidade, duas coisas vão se manifestar.

A primeira, é que você se torna literalmente impermeável às anomalias, tanto da relação com o outro como da
relação com um lugar.

E a segunda coisa, que acontece em um segundo tempo: o princípio de atração e de ressonância vai fazer de
modo a que jamais você se encontre confrontado com uma relação com o outro ou com um lugar de natureza

alterada.

Assim, portanto, todo trabalho em relação com a ação/reação, todo trabalho de correção, todo trabalho de
retificação, participa do ponto de vista da dualidade.

Os Seres humanos não têm, todos, a mesma sensibilidade nas relações alteradas com pessoas, nas relações
alteradas com os lugares, quer seja lugar de vida ou qualquer outro lugar.

O princípio de atração e de ressonância faz com que, na dualidade, você atraia, em você, o que é falha. 

Assim, se vocês tiverem um problema Vibratório ou de Consciência com a energia feminina ou com a energia
da sua Mãe, vocês irão encontrar sistematicamente lugares, ou seja, casas, relacionados com este problema e
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da sua Mãe, vocês irão encontrar sistematicamente lugares, ou seja, casas, relacionados com este problema e
vocês serão atraídos e irão sofrer de patologias denominadas geobiológicas. 

Agora, no caminho para a Unidade, há perdão e há transcendência da mesma relação alterada com a Mãe.

Dessa maneira, então, o princípio de atração e de ressonância não pode mais operar com relação a uma ferida,
dado que a ferida é transcendida.

Então, a correção de um lugar, como a correção de uma relação, ou a correção de uma doença que está em
você, participa de dois pontos de vista diferentes.

O ponto de vista do ângulo da dualidade, o ponto de vista do ângulo da Unidade.

Assim, portanto, a partir do momento em que a sua Consciência e a sua Vibração se expandirem a fim de se
juntarem aos domínios da Unidade, não pode mais haver perturbações das suas relações com um lugar ou

com uma pessoa.

A Unidade não dá chance à ação/reação, mas manifesta o princípio de ressonância e de atração a fim de
permitir residir na Unidade. 

***

Questão: sabendo que, apesar de tudo, ainda estamos submetidos a este gênero de perturbação, o
que fazer?

Elevar e subir a Vibração da Consciência permite aliviar muito eficazmente as perturbações de ordem
geobiológica ou geomagnética.

O Ser humano tem uma sensibilidade diferente às poluições geobiológicas, tudo depende da fragilidade de
alguns centros energéticos ou da solidez dos mesmos centros energéticos.

Todos os Seres não são afetados do mesmo modo pelas Vibrações ou pelas Entidades.
Aí também, o princípio de atração e de ressonância atua plenamente.

Do mesmo modo, se você for capaz de se elevar acima do lugar em que se situa a queixa, você não é mais
tocado pela queixa, você não é mais tocado pela anomalia. 

Assim evolui a Consciência. 
Além mesmo do acesso à Unidade, a partir do momento em que a Consciência saturar de ações e de reações,
de correções, de retificações, de anomalias relacionais, de anomalias afetivas, de anomalias geobiológicas, é o

mesmo princípio que rege tudo isso.

Naquele momento, subindo na Vibração e na Consciência, não há mais lugar para a anomalia.

Você se torna impermeável, em Verdade, à anomalia, qualquer que ela seja.

É este aprendizado que vocês fazem, este aprendizado que irá conduzi-los à Unidade definitiva.

Enquanto vocês permanecerem sob a influência desses esquemas de ações/reações, vocês mantêm, na sua
Consciência, a ação/reação, vocês não podem se elevar acima da Vibração habitual.

Quaisquer que sejam os conhecimentos novos, quaisquer que sejam os aprendizados novos que vocês
realizam no nível da percepção e da compreensão, de energias, de relações, de afetos, de emoções e do

mental, vocês permanecem sistematicamente no mesmo nível.
Vocês têm a impressão de progredir mas, de fato, vocês regridem.

Não é porque vocês descobrem um campo de experiências novas (como as Entidades, como a geobiologia)
que isso os eleva e os faz crescer, bem ao contrário. 

Isso os fixa ainda mais na sua condição, sobre outras esferas, sempre ligadas à ilusão e a esse Mundo e não à
Unidade.

É ilusório crer que conhecendo as Entidades, que conhecendo o funcionamento psicológico do Ser humano,
que conhecendo o princípio de ondas (quaisquer que elas sejam, mesmo as mais sutis), vocês irão escapar da

sua condição. 
É uma prisão a mais e barreiras a mais que vocês colocam na sua prisão.

Não há qualquer Liberação nisso. 
Há a perpetuação da escravidão, perpetuação do seu livre arbítrio e não acesso à Liberdade. 

A Liberdade está além de todas essas contingências existentes nas relações.

***
 



Questão: convém então nada fazer das perturbações nos lugares de vida?

Bem amado, se você entrar no Estado de Ser, você entra no fazer essencial e, no fazer essencial, não há
necessidade de ação/reação, há necessidade de Ser, sempre, em meio à Vibração da Consciência.

Isso basta e será muito mais eficaz do que as correções que você pode imaginar. 
Entretanto, alguns Seres não estão prontos, então, o que fazer? 
Descer novamente na dualidade ou permanecer na Unidade? 

Esta é uma questão que atinge diretamente o futuro da sua Consciência.

Entretanto, no nível da relação do que vocês chamam de parentes ou daqueles que lhes são confiados, em
uma missão terapêutica ou outra, vocês são responsáveis, neste período.

Se vocês provocarem e mantiverem esquemas da dualidade, o princípio de ressonância e de atração irá trazê-
los à dualidade e, portanto, ao retardamento Vibratório da sua Consciência. 

Esta é uma regra absoluta.

A melhor maneira de ajudar e de subir na Vibração, assim como lhes disse o Arcanjo Miguel (ajudar a Terra,
ajudar-se a si mesmo) se faz pela Vibração.

A melhor ajuda que você pode levar ao outro, não é corrigir e retificar uma anomalia, mas propor-lhe um estado
de Ser, além das palavras, além de correções e de retificações, unicamente ligadas com o que você é capaz

de Vibrar. 

E assim, de pessoa próxima a pessoa próxima, a contaminação pela Luz (essa palavra é um pouco forte, mas
está correta) irá se realizar.

Você não pode servir dois Mestres: a dualidade ou a Unidade. 
Você quer estar sob a influência da dualidade ou você quer estar sob a influência da Unidade? 

Não se trata da mesma gama de Vibrações. 
Não se trata da mesma gama de Consciência.

Em um caso, há a Liberação, para a Unidade, no outro caso, há o confinamento.

***
 

Questão: se a terapia das casas provoca a dualidade, é então o mesmo para a terapia de pessoas, o
que significaria que convém «não mais tratar nada»?

Bem amado, a partir do momento em que você entrar na Unidade, a sua Irradiação vai tocar, de maneira
inegável e inexorável, aqueles que você abordar.

Não há necessidade de compreender, há necessidade de amar.

A partir do momento em que você amar, você não tem necessidade de compreender. 

Estando na Unidade, a Irradiação que emana de você será terapêutica, mas ela será terapêutica sem provocar
dualidade, mas, bem mais, uma percepção, na Unidade, daquele que a recebe e, isto, é preciso realizar hoje.

A compreensão nada é porque ela mantém o princípio mental da dualidade.
Isso não quer dizer nada fazer, ainda uma vez. 

O que eu digo é que é preciso Ser, mais do que Fazer. 
É a única maneira de subir em Vibração, para você, mas também para os outros, no seu ambiente, qualquer

que ele seja.

Você deve aprender, apreender, sentir, a importância do que acontece, atualmente, sobre a Terra. 

Você não está mais nos tempos lineares, você está nos tempos que eu qualificaria de exponenciais, onde a
aceleração é exponencial.

Cabe-lhe decantar, deixar-se decantar. 
Você quer ir para cima ou você quer ir para baixo? 
Você quer permanecer no nível em que você está?

Isso é impossível.

Você pode apenas subir ou descer.
Não há acordo possível.

Você irá constatá-lo, dia a dia, e quando eu digo dia a dia, eu não falo de ano em ano, do seu tempo terrestre. 



Eu falo da aceleração considerável que você vive atualmente, já desde vários meses, mas que se torna cada
vez mais perceptível e cada vez mais sensível.

O que se manifesta na Luz e no jogo da Sombra, nesta Terra, chama, da sua parte, uma ressonância. 
Essa ressonância poderá se fazer para a dualidade (ação/reação) ou para a Unidade, ou seja, para o Estado de

Ser.

Um participa, no nível da dualidade, de uma ação exterior, que é uma reação.

O outro participa, no nível da Unidade, de uma ação Interior e, portanto, de uma não reação, mas, entretanto, de
uma ação Interior de abertura à sua Unidade.

É preciso bem compreender que estar na Unidade não é ser passivo, mas não é não mais estar ativo. 
Não é mais um estado de vontade, é um estado de aquiescência, é um estado de abandono, assim como

disse, de entrar na Vibração em meio à Inteligência da Consciência e da Luz.

Cabe a você decidir. 
Evidentemente, isso provoca, para muitos de vocês, mudanças de paradigmas ainda mais difíceis do que

vocês trabalharam na descoberta de domínios sutis, tanto no nível da Consciência, como da Energia, como da
relação de causa e efeito, no nível sutil.

Tudo isso deve ser superado e transcendido.
Você não pode permanecer nesses esquemas e participar da Unidade.

De modo algum. 

***

Questão: seres humanos, no momento da translação, irão permanecer na 3ª dimensão dissociada
para servir a Fonte?

Bem amada, a 3ª dimensão dissociada não vai mais existir.
Você vive os últimos instantes de uma experiência e isso se refere ao conjunto da sua humanidade como às

múltiplas outras humanidades no seu sistema Solar.

Alguns, entre vocês, efetivamente, e nós o concebemos, têm alguma dificuldade para fazer o luto, mas o luto
que vocês têm que viver os conduz à Alegria, jamais esqueçam isso.

Mas o ser humano é assim feito, na sua constituição, nas suas Vibrações e mesmo no seu cérebro que, frente
ao Desconhecido, manifesta sempre algumas etapas e essas etapas são estereotipadas.

Elas envolvem, no início, a recusa, a negação.
Elas envolvem, em seguida, a negociação.

Elas envolvem, depois, a raiva.
A última etapa é a aceitação. 

Assim seguem os processos Vibratórios, na sua manifestação nesta dualidade.
A aceitação faz parte do abandono à Luz, mas nós concebemos que muitos Seres Humanos não podem

decidir, ou passar imediatamente, da recusa à aceitação.

A fase da raiva ou a fase da negociação faz parte do esquema para a Unidade.

***
 

Questão: eu parei as minhas atividades profissionais sem lamentações, então, por que sinto um
grande vazio e medos?

Bem amado, agradeça o impulso e seja feliz por este impulso que lhe permitiu romper alguns laços.

Então, evidentemente, o Ser Humano procura e necessita de relações sociais, relações afetivas, relações
profissionais, mas todas essas relações, no entanto vitais no seu mundo, até o presente, hoje, não encontram

mais, e cada vez menos, a noção de contentamento.

O impulso mais profundo da Luz sobre vocês, até agora, quer você esteja consciente ou não, é de fazê-los
retornar para vocês mesmos, para o seu Ser Interior e obedecer aos seus impulsos, a fim de se encontrarem

livres.

Mas o Ser Humano não tem o hábito da liberdade. 
O Ser humano tem o hábito de estar fechado, em um conjunto de relações, em um conjunto de coisas que

foram tecidas desde a sua infância.



Então, obviamente, encontrar-se em uma forma de isolamento com relação à perda, mesmo voluntária, de algo,
pode por vezes criar um grande vazio, mas o vazio não é senão a preparação do pleno, o vazio não é senão a

preparação do que vem.
Basta acolher e esperar. 

Esperar não quer dizer permanecer sem nada fazer. 
Esperar quer dizer estar no Ser, estar receptivo e atento.

Nesse estado, em que as circunstâncias das suas Vidas os obrigam, para uns e para outros, a modificarem
certos comportamentos, a mudarem certas regras e certos funcionamentos, torna-se evidente que este

impulso (que o conjunto da Humanidade percebe) é importante a seguir.
Certamente, muitos o recusam e não podem encarar uma Vida sem o conjunto das relações que os fecham e

os aprisionam. 
Entretanto, vocês estão na aceleração exponencial desse tempo em que, em breve, muito em breve, nada de

fora que tem feito até o presente a sua Vida irá subsistir.

Felizes aqueles que tiverem sucesso em seguir o seu impulso de liberação porque, nesse momento, eles irão
provar a plenitude da Luz, o que será muito mais difícil para aqueles que tiverem mantido os laços e relações,

dominadoras e confinantes.

Então, basta simplesmente não pensar no amanhã, basta focalizar-se no instante e no agora.
No instante e no agora se encontra a fonte de todos os contentamentos.

Se você encontrar, em Verdade, esta fonte e este contentamento, você não terá mais necessidade de procurar
satisfações e laços fora, porque você estará conectado com você mesmo e em ligação com você mesmo,

com a sua Unidade. 
E, aí, não haverá mais questões, porque você estará na aceitação e no abandono, radiante e feliz, porque você

terá alcançado e você viverá isso porque você está aí.

***

Questão: Como acompanhar melhor uma pessoa atingida pela síndrome de Alzheimer?

Bem amada, a partir do momento em que esse diagnóstico é feito, obviamente, há partida, o tempo da partida
não está, no entanto, fixado, infelizmente para esses Seres que abandonaram esse corpo e cuja Consciência

se libera, estando nas esferas, por enquanto, intermediárias.

É muito difícil, nesse tipo de problema, intervir, de uma maneira ou de outra.

Obviamente, esta doença faz muitos estragos na sua Humanidade. 
Há apenas, infelizmente, que esperar.

O único elemento positivo que se pode dar é que a Consciência desses Seres não é afetada pelo sofrimento
do corpo.

Eles estão realmente distantes, mesmo ainda vivendo esta encarnação. 
A palavra acompanhamento, bem amada, corresponde a algo que pode ser possível porque uma Consciência

está presente. 

A Consciência quase não está mais presente, em todos os casos dessas doenças. 

O acompanhamento deve ser feito de não obstinação, de atenções coloridas, como as flores, como as
músicas, e visuais e olfativas, como os odores, que recorrem aos sentidos mais sutis e mais finos e mais

etéreos que essas Consciências em partida podem ainda captar.

O seu mental não é mais acessível, mas os seus sentidos ainda o são: o sentido do toque, o sentido dos
sabores, está ainda presente.

A melhor ajuda que você pode levar-lhe é, efetivamente, fornecer, no seu ambiente, o que é bonito e bom,
nesse nível, mas eles não são mais tocados pelo afeto humano, pelas palavras humanas, pelos laços

humanos.

O que é importante é exaltar o que resta de sentidos nesta Vida já partida em Consciência. 
Isso se faz pelos odores, pelos sabores e pelo toque.

Nenhum elemento de natureza afetiva ou de natureza mental é útil e é mesmo contrário a sua liberação.

O problema , bem amada, está bem em Você e não Nele, já que, Ele, já partiu.

Há um trabalho, aí também, de luto a realizar.

Então, obviamente, o Ser humano não pode conceber o luto enquanto a Presença ainda estiver aí, na cadeira.



É preciso, para isso, que a cadeira desapareça de vista porque o Ser humano tem a tendência (e isso é lógico,
ainda uma vez) de se fixar no menor sopro de Vida, a fim de não perder um laço.

E, no entanto, mesmo os laços mais fortes devem se dissolver um dia, a fim de tornar a Liberdade a um e ao
outro. 

Aí está o Amor e em nenhum outro lugar.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o soltar?

Bem amado, o soltar não pode ser realizado por uma ação mental ou emocional, nem mesmo por um ato de
vontade. 

A vontade reforça a ausência do soltar.
O desejo de soltar reforça a ausência do soltar. 

O soltar não é uma não-ação comum dos seus sentidos, do seu mental ou das suas emoções. 
O soltar é, antes de tudo, um ato vibratório, de confiança e de fé.

De confiança no absoluto e na Inteligência da Luz.

O soltar é aceitar não mais exercer o menor poder fora de Si e voltar todo poder para o Interior de Si. 
Mas o poder para o Interior de Si não é do controle, mas da mestria.

Somente o soltar conduz à verdadeira mestria. 
O soltar é aceitar relaxar as tensões existentes.

A partir do momento em que você se estender para o objetivo de soltar, você não solta, você engendra
tensões novas. 

O soltar efetuar-se-á muito mais facilmente pela Alegria, precedente ao abandono.
O soltar é um ato de aquiescência, não é um ato de vontade, ainda menos um ato de confiança.

O soltar poderia ser assimilado a um ato de fé sobre o Ser Interior. 
Mas você não é o seu raciocínio. 

Você não é o que construiu, nesta densidade. 
Você não é os laços que criou. 

Você não é a profissão que exerce.
Você não é, tampouco, esse corpo e, no entanto, você o habita, mas, quem habita no Interior?

O soltar situa-se no consentimento por quem está no Interior e que, no entanto, você não conhece. 

Dando um passo para o Ser Interior, o soltar realiza-se por si mesmo.
A chave é o Coração e nenhuma outra.

Quando eu falo de Coração, eu não falo da ação exterior ao Coração (empatia ou compaixão), mas eu falo da
ação do Coração voltado para Você mesmo, ou seja, amar-se a Si mesmo, em Unidade e em Verdade, no

interior de Si, porque você não pode amar fora em Verdade e em Liberdade, enquanto você não for
completamente amado, aceito, integrado, na Unidade.

***

Questão: ir para a Unidade não conduz a uma forma de passividade? Quais ações colocar?

Bem amado, todo o seu problema está aí. 
A ação sobre o exterior não é uma ação sobre o Interior. 

Estar em ação sobre o Interior é uma passividade sobre o exterior.

Você deve primeiro encontrar o seu próprio Reino Interior: ele não está fora, está no Interior, enquanto você o
procurar no exterior, por uma forma de conhecimento, você se afasta inexoravelmente do seu Ser Interior,

mesmo se a sua impressão for a de se aproximar.

A vida Interior não é a vida exterior e, no entanto, ela não é passividade.
Ela é irradiação e ela é Alegria.

Entretanto, é preciso polarizar a Consciência sobre outra coisa.
Enquanto você considerar que a ação Interior é uma passividade, engendrada para o exterior, você mantém a

dualidade.



Estar em ação Interior para a Unidade é profundamente o que transforma fora.
É uma ação que não é querer, que não está ligada ao querer.

É uma ação que se manifesta pelo Ser e pela Radiação e pela Presença. 
A Presença não é a sua ação.

Um Ser humano que se desperta transforma a totalidade do universo.
A ação, mesmo a mais potente, a mais voluntária, a mais bela, no exterior, faz apenas afastar o universo do seu

despertar.

Obviamente, você foi construído e educado nesse mundo, a fim de agir exteriormente, mas toda ação exterior
o afasta da ação Interior.

Não pode haver ação exterior e ação Interior.
A educação e o tecido social o fazem crer nisso e o sistema de controle da sua humanidade está baseado,

justamente, nisso.

Estar no Estado de Ser não é ser inativo.
Estar no Estado de Ser é estar na Alegria e a Alegria manifesta-se no exterior e é esta Alegria exterior que é

ação Unitária.

É a problemática do conjunto da humanidade.
Qual é o conselho?

Cristo o deu: «procurai o Reino dos Céus e o resto ser-lhe-á acrescentado». 

O Reino dos Céus não está fora, está no Interior.
Não há nada fora que seja verdadeiro.

A única Verdade é a que você é, em Verdade e em Unidade.

Obviamente, você não pode aceitá-la, nem mesmo compreendê-la, porque isso não se pode compreender. 
O aceitar já provoca ataques do mental e o medo e, no entanto, há apenas isso de verdadeiro: «procurai o

Reino dos Céus e o resto ser-lhe-á acrescentado». 

Procurando no Interior e encontrando o Ser Interior, você irá culminar na liberdade, sobre o que você sempre
procurou, sem encontrar fora: a Alegria Interior, a relação livre com todos os Seres e a Liberdade, sobretudo.

O Ser humano tem a tendência de acreditar que é livre a partir do momento em que ele pode relacionar-se com
tal pessoa ou tal outra pessoa.

O Ser humano pensa que é livre quando pode comprar e viajar, mas essas não são liberdades.

À primeira vista, sim, mas para o Ser Interior essas são prisões e barreiras que os isolam do seu Coração.

***

Questão: certamente, o caminho interior não passa forçosamente por ações exteriores, no entanto,
algumas buscas exteriores podem levar a esclarecimentos sobre a Unidade?

Bem amado, compreender a Unidade não é vivê-la.
A Unidade não se pode compreender. 
A Unidade pode apenas se conhecer.

A Unidade pode apenas ser vivida a partir do momento em que você aceitar não mais compreender.

A sua inteligência é extremamente limitada, permita-me dizer.

A inteligência que você tem, a inteligência do seu mental, não é a Inteligência da Luz.

Então, como a inteligência do mental poderá assimilar, compreender, ou mesmo se aproximar da Inteligência
da Luz...

Obviamente, existem caminhos, por vezes muito longos, mas ao risco de penalizá-lo, os Seres que se abrirem
por último encontrarão a Luz muito facilmente, extremamente facilmente porque eles não terão que procurar

nada fora e não irão esperar nada de fora.

Eles estarão no estado de vacuidade (vazio) propício ao abandono.
É nesse sentido que lhe foi sempre dito para não se inquietar com as crianças. 

Como dizia Cristo: «felizes os simples de Espírito, o Reino dos Céus lhes pertence», «ninguém pode penetrar
o Reino dos Céus se não se tornar como uma criança». 



É o mental que o faz crer que ao se aproximar do Conhecimento, mesmo o mais secreto, você se aproxima da
Verdade, enquanto que se afasta. 

Não há nada pior do que o mental que o faz crer que você ali chegou. 
O mental não é o Coração, ele jamais o será. 

***

Questão: procurar assim a felicidade «por si», não é uma forma de egoísmo?

Bem amado, a felicidade não é a Alegria.
Tal como você me apresenta as coisas, posso dizer que é o medo que o leva a dizer isso. 

Todo Ser humano que exerce uma ação exterior potente, no bem como no mal, é apenas um Ser que tem
medo do que ele é.

O abandono à Luz não é um ato em vão nem egoísta, é um ato de coragem, a coragem do Coração.

Do que vemos e observamos, do nosso ponto de vista Unitário, que não é certamente o seu por enquanto, um
Ser que se desperta à sua dimensão Interior ilumina o mundo.

Um Ser que conquista o mundo, mesmo em nome do bem, escurece o mundo.

***

Questão: pode ser difícil tomar distância das pessoas próximas, de intervir menos.

Tomar distância e intervir menos é um ato dual, não é um ato Unitário.

Ainda uma vez, não é um aprendizado, ainda uma vez, não é algo que esteja ligado à vontade de fazer o bem
ou o mal, não é mais uma compreensão, é, antes de tudo, um ato Vibratório.

Penetrar a Unidade é uma forma de renúncia, mas essa renúncia não é uma ausência de coragem, bem ao
contrário.

Entrar em Unidade permitir-lhe-á agir sobre o mundo, não pela vontade, mas pela irradiação e pela radiação. 

Estando neste estado de Unidade, você poderá então socorrer o mundo, assim como fez Cristo.

Amar e servir são o objetivo, mas você não pode servir sem se amar, e amar-se é se juntar à Unidade.

É o inverso do egoísmo.
O egoísmo está, de preferência, ligado à ação externa, aquela que valoriza exteriormente e que leva um

sentimento de trabalho bem feito ou um sentimento de quietude que nada tem a ver com a Unidade. 

O egoísta é aquele que agita no exterior e que recusa ajudar o mundo, mesmo ajudando exteriormente, não
indo para o seu Ser Interior.

A Vibração do Interior, a Vibração do Ser Interior é uma Luz.

Esta radiação é ação total, ela é iluminadora, o que não é o caso, quando você faz o bem ou quando você faz o
mal.

Isso, assim como foi dito, iria se saber.

Olhe o número, na sua humanidade, de ações positivas empreendidas de diferentes maneiras e que levam ao
Ser humano satisfações, a um bálsamo, como vocês dizem, sobre o Coração, mas que, jamais, permite

encontrar a Alegria, que jamais permite encontrar a Eternidade.

Então, obviamente, você pode se dizer que a Eternidade é para depois.
Não, a Eternidade é para agora. 

Aqueles que esperam uma Eternidade para depois se enganam e irão recomeçar até o momento em que
aceitarem acolher o que eles são.

Ainda uma vez, você não é as suas ações exteriores.
Ainda uma vez, você não é os seus filhos. 

Ainda uma vez, você não é o que você criou exteriormente, mas enquanto você se identificar na ação e na
criação exteriores, sejam elas as mais luminosas possíveis, você não serve o seu Ser Interior, você se afasta

dele.

A hora, hoje, é um tempo preciso que é chamado de «Tempo Reduzido».
Você está, eu o recordo, no tempo da Revelação, no tempo da desconstrução total.



Se você resistir, se a sua Consciência estiver voltada para a resistência e para oposição à desconstrução, você
não poderá sair da sua prisão.

Você ficará fixado aí.

Hoje, os tempos são eminentemente diferentes da linearidade do tempo e das suas encarnações, tais como
vocês as conhecem, e dos aprendizados desde muito tempo.

Mas eu concebo completamente que aquele que tem o hábito de agir no exterior sem agir sobre o Interior ou
que está persuadido de que a ação exterior purifica o Interior, não possa aceitar essas palavras.

É bem por isso que, frequentemente, nós dizemos que as palavras não são nada sem a Vibração.

A Vibração é essencial porque é ela que os conduz ao Interior e não as suas concepções, nem mesmo as
suas percepções, mas, sim, a Vibração real, no Coração.

***

Questão: soltar e abandono são sinônimos?

Não.
O soltar é a etapa prévia ao abandono. 

Há uma gradação entre o soltar e o abandono.

O soltar libera as tensões. 
O abandono realiza a Unidade. 

Há de início liberação das tensões e, em seguida, a realização da Unidade.

***

Questão: eu oscilo por vezes entre a Alegria e a tristeza. Por quê?

Esta é a etapa anterior: a oscilação, o sentimento de viver fulgurâncias do Coração e Alegrias, alternando com a
tristeza.

Lembre-se de que nós procedemos por toques, de que a fulgurância da Luz, que viver o Fogo do Amor,
procede por etapas até o momento do abrasamento final.

Então, esta etapa intermediária pode ser vivida sob a forma de oscilações, de tristeza alternando com a Alegria,
de sensação de vazio e de sensação de pleno. 

Entretanto, isso é bom sinal. 

***

Questão: o que faz a diferença entre uma ação que está ligada ao Estado de Ser, que é colocada por
alguém no Estado de Ser, e uma ação que não está ligada ao Estado de Ser?

Mas trata-se de dois opostos, o que não é uma diferença, são dois antagonismos.

A ação engendrada pelo Estado de Ser está ligada à Alegria e à Vibração do Coração.

A ação engendrada por uma ação exterior, sem referência ao Ser Interior, é satisfação, ela pode ser prazer,
mas ela jamais será Alegria.

A Alegria é permanente no Estado de Ser.

Certamente, as circunstâncias da Vida podem, por vezes, afastá-lo um pouco do estado estabilizado do
Coração.

Algumas vicissitudes podem ainda manifestar-se enquanto o princípio de ressonância e de atração não estiver
firmemente estabelecido.

Além disso, o Estado de Ser não se importa com a dimensão do tempo que passa.
O Estado de Ser os retira literalmente da ilusão.

O Estado de Ser permite-lhes viver em outra oitava e penetrar as Dimensões que são inacessíveis enquanto
vocês estiverem presos pela matriz. 

O mais difícil, para vocês, será aceitar, em Consciência e não intelectualmente, que todas as experiências que
vocês tiveram não foram senão ilusões ligadas a uma matriz.



Entretanto, esta ilusão comprimiu sua Luz, não aquela que está em vocês hoje, mas aquela que os espera no
Sol e, quando vocês reencontrarem a Luz, a alegria será tal que vocês crescerão em Luz.

É a única vantagem dos múltiplos sofrimentos que vocês viveram, mas também de coisas belas que existem na
superfície desta Terra.

Mas a particularidade do que vocês chamam de beleza é bem limitada em relação ao Estado de Ser.

As cores, as Vibrações, as Luzes, os mundos do Estado de Ser, os mundos multidimensionais, não podem de
modo algum ser comparados ao que existe e que, no entanto, vocês julgam muito belo.

O objetivo da matriz foi, obviamente, seduzi-los, e como seduzi-los?
Dando-lhes vontade de possuir, dando-lhes vontade de amar mais exteriormente, para vocês. 

Dando-lhes vontade de percorrer os caminhos da encarnação e criando, nesta Vida, sistemas de controles que
os fecham, progressivamente e à medida que vocês ali participam.

Miguel chamou-os de Sementes de Estrelas, aí está a sua Verdade. 
Esta Verdade que, mesmo no momento da morte, vocês não podem alcançar, nem mesmo ver.

No momento da morte, a única coisa que você vê, nas mortes passadas, é a Luz, ao longe, mas jamais você vai
nessa Luz.

Você pode por vezes repousar nos mundos intermediários, reflexos da Luz original, mas jamais terá acesso a
isso que você terá acesso hoje, se você se esforçar para soltar.

Mas, entretanto, enquanto você não o tiver vivido, o seu mental tem medo porque isso, para ele, é o vazio, o
nada, a não existência e a perda da sua proeminência.

No entanto, se você viver a experiência do Estado de Ser e do Fogo do Amor, é você que controla o seu
mental e não é o seu mental que controla você. 

***

Questão: ser contemplativo não seria então o melhor acesso para o Estado de Ser?

De forma alguma, eu jamais disse isso e, sobretudo, não agora.

Você não está mais na era da contemplação.

Você não está mais na era da retirada do mundo.
Você está na era da ação e não da não-ação.

Simplesmente esta ação é voltada para o Interior.
Não é questão de sentar-se e nada fazer e esperar que isso lhe caia em cima.

Trata-se de uma reversão da Consciência. 

Enquanto você encarar as coisas sob este ângulo, enquanto ação e não-ação no exterior, você está ainda em
uma dualidade, já que você fala de ação e de não-ação, eu, eu gostaria de falar de ação Unitária ou de ação

Interior, o que não é completamente a mesma coisa, é até mesmo o oposto.

O guia infalível do seu acesso à Unidade não é intelectual, nem emocional, nem afetivo.
É a Vibração e o Fogo no Coração, isto é denso em meio ao Coração, isto é um buraco negro no fundo do

Coração, isto é manifestação em meio ao Coração, em meio ao seu Templo Interior.

Isso jamais será na cabeça.

Assim que o Coração tiver vibrado e estiver aberto, a cabeça irá se colocar em ordem e em ação, mas não
mais sob a influência do mental, mas sob a influência do Coração, não mais em uma vontade de fazer o bem,

mas em uma vontade de Ser.

Da vontade de Ser, obviamente, sai a Luz, mas o bem, também, mas não é o mesmo bem, porque o bem
Unitário não é o bem da dualidade. 

... Efusão de energia ...

Eu vejo que a potência Vibratória começa a atingi-los.
Não há nada melhor do que as nossas intervenções nessas palavras porque, quando vocês são conquistados

pelas palavras, no nível da cabeça, o Coração pode enfim se abrir.



Bem amados Mestres da Luz, eu lhes agradeço pela sua atenção e pela sua benevolência.
Proponho-lhes para acolher a Vibração do Ser. 

Eu os saúdo, quanto a mim, e eu lhes digo até muito em breve.

************
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“O hábito do Ser humano é sempre procurar um complemento ou uma sedução no exterior de si
(seja qual for este exterior) porque, obviamente, jamais lhe vem a ideia de que a fonte da sua

completitude é você mesmo, no interior de você mesmo.”

Questão: qual é a ligação entre os 4 elementos representados pelos Hayoth Ha Kodesh, os 4
Viventes, as 4 linhagens e os 24 Anciões?

O elo está nos números. 
A manifestação Dimensional e a Criação das Dimensões se fazem desde a concepção da Fonte.

A Fonte é a origem e o fim de todas as coisas, ela é Una.

Vocês são assim nomeados «Filhos da lei do Um» e «Filhos da Fonte».

A Fonte Una, Pai/Mãe, precisa penetrar o conjunto das Dimensões criadas. 
É necessário, para isso, conservar a imagem da Fonte quando dessas diferentes transformações desta Fonte

nas Dimensões.

Então, a Consciência da Fonte vai desposar uma Dimensão.
Há necessidade de obter uma imagem, como uma imagem espelhada. 

Isso corresponderia, em seus computadores, a uma memória, a uma cópia de segurança, que corresponde ao
Arcanjo Metatron.

A Fonte Una vai se manifestar em meio a esta imagem e em meio à polarização, na Fonte Pai e na Fonte Mãe. 
Vocês têm, aqui, a imagem da Primeira Trindade.

Em seguida, esse ciclo deve se revelar e se desvendar através dos números, em meio às Dimensões. 
Assim, em meio a cada dimensão, e na complicação das dimensões, vocês têm, progressivamente e à medida

da descida nas Dimensões mais afastadas da Fonte, uma compatibilidade que se faz ao inverso.

Assim, depois de três, vem o quatro. 
Os 4 são os 4 pilares existentes em todas as dimensões e que permitem a densificação da Dimensão
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correspondente que foi criada.

Os 4 Viventes são então aqueles que sustentam a Fonte no seu deslocamento e manifestação. 
Em seguida, depois do 4 vem o 5. 

O 5 é o movimento que vai gerar o impulso Criador. 
E assim por diante.

Assim, o que vocês chamam na sua Dimensão de 4 elementos corresponde a uma divisão extremamente
afastada daqueles que são chamados de 4 Viventes.

Do mesmo modo, o deslocamento da sua Semente de Estrela, nesta Dimensão e nos multiversos e nas
multidimensões, acompanha-se de 4 Linhagens.

Essas 4 linhagens estão religadas diretamente aos 4 Viventes. 
Do mesmo modo como os 4 Viventes (ou os 4 Hayoth Ha Kodesh) correspondem, se vocês quiserem, ao que

vocês chamam, em meio mesmo à sua natureza, de elementos ou orientes, o que dá no mesmo.

Toda forma de Consciência planetária, forma de Consciência, Sementes de Estrelas (como vocês), Centro de
Consciência planetária, evolui em meio a uma localização ligada a esses 4 elementos ou a esses 4 orientes,

quaisquer que sejam as dimensões.

Assim, a sua Consciência é apoiada, no sentido nobre, por 4 Linhagens.

No que diz respeito aos 24 Anciões, ou os 24 Senhores do Carma, ou ainda os 24 Melquizedeques, eles são
agrupados pela origem.

A sua origem e a sua função estão ligadas a um dos 4 pilares. 
Eles são então reagrupados em 6, em relação direta e em apoio direto com os 4 Viventes.

A Consciência Unificada manifestando-se nas Dimensões Unificadas (cuja mais próxima é a 5ª), está
relacionada com um hexágono. 

O hexágono é a Consciência Unificada manifestando-se nos 24 Anciões.

Cada hexágono possui certo número de frequências Vibratórias que estão religadas ao 6 e ao 4. 
A estrutura hexagonal é a forma mais perfeita permitindo, depois do triângulo e depois das rondas ou das rodas

correspondentes aos 4 Viventes, revelar, com Harmonia e com Lucidez, o que chamamos de Dimensões.

***

Questão: poderia desenvolver sobre as 4 Linhagens e quais são as minhas? 

Elas são elementos que apoiam o seu deslocamento nos multiversos e nas multidimensões, na sua Dimensão
da sua Semente de Estrela não separada. 

Não me é permitido desenvolver sobre as suas linhagens. 

***

Questão: o que motiva a revelação da Linhagem?

A evolução da Consciência e o retorno à Unidade.

***

Questão: como se prepara a fusão entre o corpo de personalidade e o corpo de Estado de Ser?

Nesta Dimensão, há transfiguração da aura ou dos corpos sutis.

Do mesmo modo que o etéreo passando do azul ao branco significa uma preparação a esta transformação e a
esta recepção.

Do mesmo modo que a aura branca que desce ou a Luz branca descendo, evoca inevitavelmente a
aproximação, da dimensão do Estado de Ser, da sua personalidade.

***

Questão: querer entrar conscientemente no Estado de Ser basta?



Absolutamente não.

***

Questão: o que pode representar as travas ou impedir tudo isso?

O fato de querer.
O Estado de Ser corresponde à manifestação da Luz Vibral na sua personalidade.

A condição absoluta corresponde ao abandono. 

***

Questão: e o que acontece em caso de impossibilidade de abandono?

Bem, simplesmente, o Estado de Ser é atrasado para mais tarde, em outro espaço e em outro tempo.

***

Questão: qual é o sentido espiritual de ser uma alma que viajou muito nesta Vida?

Bem amada, certas almas viajam, outras permanecem no mesmo lugar durante toda a sua vida, isso é um
caminho diferente.

Entretanto, como você sabe, todos os caminhos levam a Roma, ou seja, para a viagem interior.

Então, alguns viajam exteriormente, para se tranquilizarem, outros viajam exteriormente porque isso é sua
missão e outros, enfim, não viajam.

Há simplesmente, aí, polaridades de almas e caminhos diferentes.

Não há sentido ou explicação outra além desta. 
Entretanto, é preciso bem compreender que as peregrinações exteriores, quaisquer que sejam os lugares ou

as pessoas que você encontra, apenas retardam a sua peregrinação interior.

Há apenas que, quando o Ser está saturado dessas peregrinações exteriores, ele decide enfim voltar-se para a
peregrinação interior.

Alguns têm necessidade de encontrar muitos lugares ou muitas pessoas e outros não têm necessidade de
encontrar ninguém para se encontrarem no interior deles mesmos.

Toda peregrinação exterior, mesmo se lhe trouxer uma satisfação, irá conduzir, em última análise e no final da
sua jornada terrestre, a esta noção. 

Qual o sentido?
Aquele de ter escapado da sua peregrinação interior. 

***

Questão: o desligamento da família próxima é necessário para o acesso ao Estado de Ser?

De forma alguma, não é preciso absolutamente tornar regra geral ou conduta geral.

Alguns Seres podem, de fato, encontrar o Estado de Ser na sua família, na condição de que essas relações ali
sejam estabelecidas e sejam totalmente livres e não estejam marcadas de poder ou de ascendência

exagerada sobre o seu caminho.

Para alguns outros Seres, ao contrário, pode ser necessário afastar-se, sobre o plano Vibratório, do que os
submete a patologias transgeracionais, familiares ou então a lutas de poder que eu diria intensas. 

***

Questão: é justo manter laços familiares mesmo se eles gerarem a Alegria?

Bem amada, se houver um sentimento de leveza e um Amor sentido, então, por que privar-se?
No que isso afastaria ou aproximaria do Estado de Ser? 



Isso não se refere, de qualquer modo, ao Estado de Ser, dado que o Estado de Ser não está ligado a laços, a
lembranças ou a memórias. 

O Estado de Ser é liberação total, mas, entretanto, não é proibido que se coloquem em uma Alegria ou em uma
aproximação do Estado de Ser. 

Eu os lembro de que o Estado de Ser é uma viagem interior, nada tendo a ver com os vínculos, com as
pessoas. 

É uma viagem ao centro de vocês mesmo e nada mais.

E essa viagem ao centro de vocês mesmo se faz sem qualquer referência ao passado, sem qualquer
referência a um vínculo, sem qualquer referência a um lugar.

Nada existe que possa aproximá-los do Estado de Ser senão ir para o seu centro.
Todo o resto os afasta, mesmo se isso puder ser uma predisposição positiva.

Mas, entretanto, essa não é a viagem interior. 
Isso é o hábito do humano de sempre procurar no exterior uma Fonte de contentamento, mas, como vocês

experimentaram, todos vocês, as fontes de contentamento exterior jamais persistem.

E mesmo quando persistem toda uma vida, elas não voltariam em outras vidas, e vocês estariam, entretanto,
sempre aí.

O hábito do Ser humano é sempre procurar um complemento ou uma sedução no exterior de si (qualquer que
seja este exterior) porque, obviamente, jamais lhe vem a ideia de que a Fonte da sua completitude é você

mesmo, no interior de você mesmo.

Então, vocês vagueiam, de corpo em corpo, de cidade em cidade, de país em país, de experiência em
experiência, de pesquisas espirituais em outras pesquisas espirituais; vocês se extraviam e se afastam e têm a

impressão, no entanto, de se aproximar.

Assim vai a humanidade nesta dualidade.

***

Questão: é importante conhecer o elo que nos une às almas com as quais compartilhamos muitas
emoções?

Por que querem, sempre e a todo custo, encontrar laços, ressonâncias no passado, nas memórias, nas
histórias? 

Isso pode durar eternamente. 
Vocês poderiam encontrar Cristo, em pessoa, se estivesse encarnado, a emoção poderia ser fantástica e,

entretanto, isso poderia aproximá-los da sua Unidade?
Não.

A emoção os afasta da Unidade. 
O objetivo não é o mesmo. 

O objetivo da emoção é prosseguir a ação/reação já que a emoção, por si só, é reação, qualquer que ela seja.

Seja ela a mais bela e a mais positiva possível, ela não participa de forma alguma da Unidade. 
Entretanto, vocês são livres de vagar de país em país, de encontros em encontros, de encontros de almas em

encontros de almas, de experiências em experiências, dado que isso faz parte do seu livre arbítrio. 
Mas, entretanto, não venham nos acusar de não acessar o seu Estado de Ser. 

***

Questão: o acesso ao Estado de Ser é simplesmente saber abandonar o Coração à Luz?

A questão é ambígua.
Ela necessita de ser reformulada.

O que quer dizer abandonar o Coração?
O problema não é abandonar o seu Coração ou dar o seu Coração.

A palavra precisa é: abandonar-se.

Abandonar-se não faz distinção entre o Coração, o corpo, a mente, o mental, a emoção ou outra coisa.
É um ato.



O ato do abandono envolve a totalidade da sua Consciência e não uma parte do seu corpo ou do seu Coração
ou de sua intenção.

***

Questão: como estar certo de que um contato com uma entidade participa da Unidade?

Isso eu não tenho meios de responder.

O problema sendo que, quando você entra em contato com uma Entidade (qualquer que seja seu nome; uma
entidade pode dar o nome que ela quiser), se você mesmo não estiver na Unidade, se você mesmo não estiver
aberto no nível de algumas esferas de comunicação, como você pode estar certo de que o que você contata é

bem o que é anunciado, além mesmo da noção de Unidade e de dualidade?

É o bastante ouvir uma voz para que você diga que ela se chama assim, para acreditar? 
Existem coisas muito simples, antes mesmo de estar no Estado de Ser e que lhe é preciso compreender,

porque são regras gerais e absolutas: a partir do momento em que você estabelece um contato, qualquer que
seja (quer seja com sua avó falecida há 2 anos, quer seja com uma Entidade, qualquer que ela seja), você não

tem qualquer meio de saber se as palavras ditas são certas, mesmo se forem verdadeiras.

A única diferença se faz no nível Vibratório. 
Uma Entidade dita da Luz (quer seja um desencarnado que atingiu certos estados, como a avó morta há 2

anos, quer seja uma Entidade da Intraterra, quer seja uma Entidade dita solar) manifesta-se a você, qualquer
que seja a maneira pela qual o faz, trazendo-lhe energia e Luz.

A Entidade dita da Sombra ou da dualidade, como para você, que se manifesta a você, irá retirar energia e
Consciência.

Qualquer que seja a Verdade do que é dito, a única diferença está nesse nível.

Assim, depois de um contato (que ele seja telepático ou pelo que vocês chamam de canalização, por contato
de Coração a Coração, ou chamado de outro modo), o resultado não está na verdade do que é dito ou

anunciado, mas no aporte energético ou na subtração energética, ou de Consciência, que resulta.

***

Questão: há Seres que poderiam trazer energia mesmo estando na dualidade?

Não, porque os Seres que se encontram na dualidade manifestam-se a vocês retirando-lhes Consciência e
energia.

Não pode ser de outro modo.

Compreenda bem que os contatos estabelecidos com as Entidades que vêm de Dimensões Unificadas se faz
por um aporte vibratório de Consciência e de Unidade, enquanto que o contato com uma Entidade participante

da dualidade (ou de dimensões inferiores à sua) apenas pode se fazer dependendo de vocês. 

As Entidades, mesmo da dualidade, podem dizer coisas completamente verdadeiras, mas elas lhes dizem
coisas verdadeiras para manter um vínculo.

A Entidade da Luz, da Unidade, não mantém vínculo, ela está na relação Una. 

Ela não está em uma relação, mesmo para um Guardião ou um Anjo Guardião.

***

Questão: é possível estar em contato com um Elohim ou isso faz parte da ilusão?

Não, é completamente possível ter um contato com um Elohim, do mesmo modo que é completamente
possível ter um contato com a Fonte. 

Eu diria mesmo que é muito mais fácil ter um contato com a Fonte ou com um Elohim do que com uma
Entidade da parte inferior astral dado que, hoje, as Entidades do baixo astral são muito mais dificilmente

contatáveis, digamos.

***

Questão: hoje, os reequilíbrios geobiológicos são também de competência da dualidade?



Isso depende do ponto de vista. 
No entanto, é necessário compreender que uma alma humana em encarnação que se encontra em um lugar

poluído corresponde a um princípio de ressonância e de atração. 

Como dizer… existe, no nível dos lugares, uma ressonância e uma atração como no nível das Consciências.

Assim, uma pessoa que tem uma falha geobiológica dentro de si ligada à mãe, vai encontrar-se em uma casa
necessariamente alterada. 

Assim, por conseguinte, pode ser completamente possível reequilibrar, como vocês dizem, a energia num
lugar, mas, no entanto, o que se torna a pessoa que tem sempre esta falha? 

Dessa maneira, eu não posso dizer que não seja necessário reequilibrar um lugar, eu não posso dizer que não
seja necessário tratar de tal doença, mas eu digo simplesmente que esta abordagem não os põe na Unidade e

os mantém na dualidade.

É evidente que, a partir do momento em que uma pessoa manifestar um desequilíbrio ou uma patologia
chamado de geobiológica, é que existe, nela, de maneira inicial, uma predisposição para encontrar-se neste

lugar e, em segundo lugar, uma outra predisposição que é para sofrer neste lugar.

Então, obviamente, vocês podem corrigir o lugar desta pessoa mas, no entanto, você não terão corrigido a
própria pessoa. 

Reequilibrar um lugar ou uma pessoa é, já, considerar que eles estejam doentes. 

Quando vocês mesmos estão na Unidade, como podem considerar que um lugar ou que uma pessoa esteja
doente? 

Se uma pessoa lhes pedir para intervir sobre ela ou sobre um lugar, assim, é que tem, em vocês, a ressonância
que permite este pedido. 

Estando o mais puro possível, ainda na vida dual, e se lhes pedirem uma ajuda, qualquer que seja, aliás, vocês
são chamados a ali responder, quer aquilo se refira a um membro da sua família fazendo um pedido

específico, quer esteja num papel de terapeuta. 
Obviamente, há não obrigação, mas o princípio de ressonância porque, se lhe pedirem uma ajuda, é que aquilo

corresponde necessariamente a algo que você pode empreender. 
O que não quer dizer que deve empreendê-lo, tudo depende do seu ponto de vista. 

No entanto, eu chamo sua atenção para o fato de que intervir sobre um princípio ligado a um desequilíbrio,
qualquer que seja, o afasta da sua Unidade. 

O princípio da Unidade é ação. 
A ação está ligada à sua irradiação e não a uma vontade qualquer, a partir do momento em que você estiver

vibrando suficientemente.

Tomem o exemplo de alguns seres que percorrem a sua Terra, hoje, e que vocês qualificam de Seres
Despertados ou Realizados, que têm uma certa notoriedade.

Imaginemos que esses Seres cheguem a um lugar que esteja poluído, vocês acreditam que a sua Vibração de
Consciência não seja superior à poluição existente no lugar, qualquer que seja esta poluição?

A Consciência humana, quando se desperta, está bem além de todas as poluições existentes. 
Assim, portanto, a correção de uma anomalia, qualquer que seja, passa necessariamente por um princípio de

causalidade e, portanto, por um princípio de dualidade.

Não quero dizer aí que nada seja preciso fazer, eu quero dizer com isso que é preciso se questionar no sentido
da intervenção que lhe é pedida e à qual você responde ou não.

Hoje, mais do que nunca, você está a caminho, se o desejar, para a Soberania.

Todos os modos de funcionamento que vocês conheceram até agora, vindos da lei de causa e efeito (ou ação
/reação, ou da dualidade, pouco importando os nomes que vocês derem), estão se dissolvendo, literalmente.

Seria ilusório acreditar que, vivendo em um lugar Santo, você iria se tornar Santo.
É ilusório crer que com uma alimentação saudável, você irá se tornar saudável.

É ilusório crer que pedindo pela Unidade, você irá se tornar Unitário.

***

Questão: na geobiologia, a relação entre filho e mãe se refere também à Mãe divina?

A casa é matéria, ela é mãe debaixo e não Mãe do alto.



***

Questão : em que Yod He Yahve participa da dualidade?

O que você chama de Yahvé, o que chamamos de Deus, é o princípio endeusado, Criador desta Dimensão,
chamado também de Arconte.

Yahvé é o Deus vingador, é também o Diabo, o separador e divisor, aquele que mantém a dualidade.

Ele os seduziu fazendo-os crer que, se vocês aderissem aos seus preceitos, vocês iriam encontrar a liberação
e a paz.

Isso não pode ser possível.

O conjunto da Humanidade foi submetido a isso, sem exceção.
O conhecimento que lhes é revelado, desde muito pouco tempo, referente à origem da Fonte e à diferença

essencial entre a Fonte Una e o endeusamento, é extremamente recente nas Consciências.

Isso não seria possível antes de concebê-lo e ainda menos de vivê-lo e de vibrá-lo.

Entretanto, em breve, durante o período que vocês vivem, que é a Revelação, tudo isso irá lhes aparecer cada
vez mais claramente. 
Não há justificação. 

Entretanto, a partir do momento em que você entrarem no Estado de Ser e em que vocês tiverem a
possibilidade de viver na Unidade algumas experiências, isso irá parecer como inegável e inexorável. 

Assim, alguns Seres que terminaram o seu caminho terrestre no final do século 20, chamaram sua atenção
sobre isso. 

Eles não pertenceram a movimentos denominados religiosos ou espirituais, ou a correntes filosóficas.
Bem ao contrário, eles foram pensadores livres, que viveram algumas experiências que os levaram a viver, sem

poder afirmar nesta época como a falsificação era total no seu mundo.

Hoje isso se descobre por um grande número de Seres humanos.

***

Questão: no entanto, alguns cantos hebraicos são muito vibrantes. Como é possível?

Não duvido que sejam vibrantes. 
A Vibração da Unidade, a Vibração da Luz Vibral nada tem a ver com a vibração mais elevada da dualidade.

Não estamos no mesmo registro, na mesma gama de frequências, para simplificar.

Em um caso, você é confinado nesse mundo.
No outro caso, você sai desse mundo.

Então, vocês querem manter este mundo ou querem sair?

Podemos completamente compreender e aceitar que um número importante de Seres humanos, como é o
caso de outros lugares atualmente, não queira absolutamente sair da sua prisão nem da sua gaiola porque se

sente bem; eles têm necessidade de ir para mais adiante na experiência.
Então, se grande bem lhes fizer, eles irão continuar.

Vocês não podem pretender encontrar a liberação, não podem pretender encontrar a Unidade, e manter a
dualidade. 

Deus é o mesmo complexo Vibratório que o Diabo. 

Isso pode parecer difícil admitir e integrar.
Isso faz parte do princípio de liberação. 

Quando você vibrar a Vibração Unitária da Luz, quando penetrar na Presença da Alegria, mesmo na sua
personalidade, ou então quando tiver a ocasião de viajar no corpo de Estado de Ser, dar-se-á conta da ilusão

deste mundo e juntar-se-á ao que disseram os maiores Sábios: que este mundo era ilusão.

Tudo o que é criado neste mundo participa da ilusão. 
Então, obviamente, não é necessário dizer isso a um artista que cria algo visível e tangível. 

Mas o visível e o tangível que tem, nesta Dimensão, é apenas um mundo de ilusão que é apenas o pálido
reflexo da Luz autêntica. 



Mas, uma vez mais, como sempre lhe dizemos, vocês são totalmente livres para permanecer na sua prisão, se
tal for o seu desejo. 

***

Questão: tudo o que aprendemos, em particular nas escolas esotéricas, de nada serve?

Aquilo serviu para fazer a sua própria experiência da ilusão e você participa disto desde milhares de anos.

Alguns de vocês percorreram o conjunto de ritos iniciáticos dos supostos liberadores que existem nesta
Humanidade e, no entanto, vocês continuam aí.

Assim como disse, a experiência e as experiências que efetuaram, as escolas iniciáticas que seguiram, as
viagens que fizeram, as manifestações que criaram, tinham apenas só um objetivo: prepará-los para viver o que

vivem agora.

Uma vez mais, não há que dizer “isto foi inútil”, não há que dizer “isto é um erro”.
Isto faz parte do que fizeram até agora. 

Mas podem continuar a jogar o jogo da ilusão, tanto tempo quando lhes agradar. 

***

Questão: por que os santos foram tomados nos combates?

Porque aquela era a época do combate. 
Naquele momento, não havia acesso possível à Unidade, mantendo a encarnação. 

Os que encontraram a Unidade, na sua vida, foram extraídos desta dualidade, foram arrebatados e saíram
desta Dimensão.

Assim há personagens históricos que eu já nomeei, assim foram os Imortais que criaram corpos, mas que não
puderam se manter nesta Dimensão mais do que uma dezena de anos. 

No entanto, foi necessário que certos Seres se sacrificassem e evoluíssem na Luz, manifestando ao mesmo
tempo a dualidade. 

Assim foi para aqueles que chamam de Santos.
Estando na Luz, e sendo obrigados a aderir a um princípio de dualidade, obviamente, eles combateram. 

Hoje, aquilo terminou. 
Não é necessário perder de vista que vocês estão no que chamamos de fim dos Tempos, no Apocalipse, que

não é um tempo linear, que não é um tempo habitual.

***

Questão: você disse que o que faz um artista também faz parte da ilusão, mas isso traz...

O que você não compreende, é que tudo participa da ilusão, sem exceção, nesta Dimensão.

É isso que devem compreender, integrar, digerir e esvaziar. 
Este mundo é uma ilusão, você é uma ilusão. 

Vocês devem cessar de crer no que vocês vivem. 
Vocês devem cessar de se crerem eternos.

Vocês estão em um mundo limitado. 
Vocês estão em uma ilusão que não deveria, talvez, jamais ter existido.

Não me cabe julgá-los ou pronunciar-me. 
No entanto, hoje, lhes é proposta uma saída desta ilusão. 

Não há nada a compreender, há que viver fora da gaiola ou permanecer na gaiola.

A gaiola é uma ilusão, você criou as suas próprias barreiras. 
Na sua prisão vocês podem criar, obviamente, a beleza, mas, no entanto, a beleza os faz sair da gaiola?

***

Questão: apesar de tudo, isso não contribui para a elevação?



Vocês podem elevar-se o quanto queiram, vocês irão permanecer prisioneiro nesta prisão. 
A prisão tem vários andares, mas não sairão da prisão.

Aí também, trata-se de uma ilusão que os fez crer que, elevando-se, sairiam da sua prisão.

O objetivo de qualquer Ser humano desta Terra (ou pelo menos dos que se interessam pela sua evolução,
assim como vocês nomeiam isso) tem bem por objetivo, parece-me, acabar com as reencarnações. 
Fizeram-nos acreditar, e vocês aderiram ao princípio, que bastava fazer o bem para sair da sua ilusão.

Bem, isso é estritamente falso.
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Questão: é verdade que durante a cremação, o canal Sushumna queimaria muito rápido e perderia
todas as suas memórias, o que retornaria, de fato, a uma vida que «não conta»?

Bem amado, se todas as memórias tivessem a capacidade, efetivamente, para desaparecer deste modo,
todas as almas estariam liberadas desta ilusão.

Não haveria mais necessidade de reencarnação.

Entretanto, as regras, que certamente puderam existir em dados momentos da sua história passada, hoje, não
têm mais qualquer sentido.

Os laços entre o corpo e a alma tornaram-se menos pesados do que eram anteriormente.
Assim, as almas que se liberam desse corpo desde alguns anos, não estão mais sujeitas às leis do carma.

Elas esperam, em espaços intermediários, a fim de viver de acordo com a sua transição, reviver em terceira
Dimensão Unificada ou em quinta Dimensão.

Não há, portanto, preocupação com relação a isso. 

***

Questão: o que fazer quando sentimos reatividade em relação a uma outra pessoa?

Bem amado, é preciso bem compreender que esse tipo de perturbação apenas pode se manifestar se existir,
em você mesmo, uma falha correspondente a isso.
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Então, perder o alinhamento em razão disso é certamente uma forma de aprendizado na persistência do
alinhamento, quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores.

Há, nesse nível, um real aprendizado, uma real experiência que permite procurar manter o seu Estado de Ser, o
Estado de Ser que não pode, em qualquer caso, estar sensível às circunstâncias exteriores.

Obviamente, isso é concebido como um obstáculo, um embaraço, e isso necessita entrar cada vez mais
profundamente no Estado de Ser e no alinhamento.

Existe um espaço onde as perturbações exteriores, quaisquer que sejam (do domínio sonoro, do domínio
vibratório ou do domínio astral, planetário ou outros) devem se tornar e irão se tornar, se você quiser persistir

no nível do Estado de Ser, totalmente indolores e ineficientes.

Vocês devem portanto fazer o aprendizado do que os incomodam, a fim de não mais serem incomodados.

De fato, se o seu estado de Estado de Ser e o seu estado de Consciência de alinhamento e de ajustamento
com o seu ser interior se desestabilizar e existir uma perturbação de ambiente, como vocês farão para manter

esse estado, quando perturbações de ordem muito mais intensa surgirem no seu ambiente?

Isso é feito para permitir-lhes viver o aprendizado, não a insensibilidade, mas a não interação com o ambiente
que será necessário.

***

Questão: como atrair a abundância?

A abundância se cria na própria existência.
A abundância é exatamente o necessário ao seu equilíbrio.

Para isso, alguns seres têm necessidade de viver a estabilidade do seu ser interior para ali compreender que
eles irão se tornar muito rapidamente independentes das circunstâncias exteriores.

O que está agora presente entre vocês é chamado de «Tempos Reduzidos».
Durante esses Tempos Reduzidos alguns seres têm desafios específicos.

Alguns têm desafios com relação ao lugar, outros têm desafios com relação ao dinheiro, outros têm desafios,
enfim, com a imobilidade ou com o excesso de movimento, assim como foi dito.

Assim, cada um se encontra no reajuste dos últimos obstáculos para viver o Estado de Ser.

*** 

Questão: é normal ter, nesse momento, problemas de saúde, de estados infecciosos?

Vocês estão em um período onde os fenômenos que qualificam de infecciosos estão ligados às Vibrações
existentes, ou apenas pelo clima, ou apenas pelas condições elétricas e eletromagnéticas existentes em meio

à sua densidade.

O período é propício, efetivamente, devido às influências astrais e cósmicas e às influências solares, para viver
certo número de desarranjos.

Entretanto, esses desarranjos não irão afetá-los além da conta.

Eles são também um engajamento para restituí-los, o máximo possível, ao seu Estado de Ser, a fim de
permitir-lhes ter uma Vibração que irá se situar amplamente acima da gama de frequências ligadas à dualidade

e à doença.

Entretanto, alguns de vocês têm também coisas a eliminar que correspondem a este período e aos reajustes
necessários com relação ao Estado de Ser.

***

Questão: pode nos dar os nomes dos canais que os acolhem, realmente?

Não me compete revelar isso.
O princípio da Unidade não permite, para um Arcanjo revelar, na sua densidade, o que seria para vocês uma

prova de dualidade.

A sua relação com os planos multidimensionais os faz, pelo princípio de atração e ressonância, encontrar o que
deve ser encontrado.

Obviamente, o Arcanjo Miguel, como é o mais conhecido a intervir na sua Dimensão desde milhares de anos,
tem múltiplos canais e numerosas vozes, cada um tendo funções precisas e por vezes muito diferentes.



A diferença se faz unicamente pela capacidade daquele que vocês chamam de canal, de médium, para deixar
penetrar as suas estruturas pela maior quantidade de Luz e de Vibração vinda desse contato.

Obviamente, a personalidade desse canal, do médium, pode interferir porque, de todo modo, as palavras que
escolhemos são oriundas da capacidade Vibratória que captamos no cérebro.

Como sabem, alguns Arcanjos têm muita dificuldade para se exprimir por palavras, mesmo nos canais mais
puros. 

Assim é o caso do Arcanjo Metatron, cuja linguagem Vibratória está extremamente afastada do que vocês
chamam de palavras.

Assim, cada vez mais, através dos seus contatos com os diferentes canais ou médiuns, o importante não é
saber se é legítimo ou verdadeiro ou falso.

O importante é Vibrar e sentir a Vibração e a quintessência.
A verdade está aí, e em nenhum outro lugar. 

***

Questão: existe outro planeta tão belo como o nosso?

Muito mais belo.
Vocês não estão no auge da Criação.

Vocês estão em um planeta falsificado onde tudo foi deformado e encoberto.

Vocês têm apenas o reflexo da Verdade.

Os mundos da Luz, e mesmo da 3ª Dimensão Unificada, participam de um nível de harmonia do que vocês
chamam de beleza, bem além do que vocês podem alcançar, sentir, provar nesse mundo.

***

Questão: eu sinto, depois de alguns protocolos, queimações ou dores. É normal?

Há uma relação entre a ativação do que eu lhes dei (Alfa, Ômega, Hic e Nunc), com a capacidade, nova, para
muitos de vocês, para penetrar esferas que até o presente lhes eram desconhecidas.

Entretanto, isso se faz por vezes por fenômenos que vocês qualificam de dolorosos, porque há atritos e
ressonâncias que se criam nesse nível.

Entretanto, não precisam se inquietar.
Isso não é o sofrimento de uma patologia.

Isso é simplesmente a aplicação de novos processos que, por vezes, produzem mais atritos do que outros.

***

Questão: Humanidades foram capazes de entrar na Luz, na suavidade?

O que você chama de entrar na Luz?
A partir do momento em que você está na 3ª Dimensão Unificada, até a Fonte, você está na Luz.

Existem então humanidades, humanoides ou não, que foram privados, pela falsificação de algumas raças,
desse dom natural.

Em meio aos multiversos e multidimensões chamamos isso de 3ª Dimensão dissociada.
A passagem da dissociação à unificação é um processo que não pode se fazer pela suavidade, em nível

coletivo.

Entretanto, pode se realizar na suavidade a partir do momento em que um indivíduo, uma determinada
consciência é capaz, de maneira prévia à dissolução da ilusão, viver já em Unidade.

Da distância que existe entre a personalidade e o Estado de Ser, quanto maior esta distância, maior é o
sofrimento.

E isto não está ligado à revelação da Luz, isto está ligado ao isolamento da Luz.
Isto está ligado à recusa ou ao não reconhecimento da Luz, de algumas almas e de alguns caminhos.

***



Questão: foi dito que a Fonte decidiu colocar fim à experiência da dualidade ...

Completamente.

***

Questão: ... mas que aqueles que desejassem prosseguir a experiência teriam a liberdade...

Existirá, temporariamente, e, certamente, no nível temporal da sua Dimensão, muito menos longo, onde as
almas, algumas almas, poderão estar dentro de um ou dois sistemas solares, fechados, como em gestação

nesta ilusão.

Entretanto, de maneira geral, o conjunto dos multiversos e multidimensões que foram dissociados termina,
totalmente.

Não há discrepância nem contradição.

A Fonte decidiu colocar fim à experiência em escala global, eu diria.

Entretanto, existem casos em que algumas almas têm necessidade, ainda, de uma gestação e de um
isolamento um pouco maior, antes de reencontrar a sua dimensão inicial.

Isso se refere a poucas almas relativamente à multidão de almas existentes, aprisionadas nesta Dimensão. 

***

Questão: isso corresponde, se eu ousar dizer, a um perfil de almas específico? 

Não, absolutamente não.

***

Questão: isso poderia corresponder aos «mil anos» de que fala o Apocalipse?

Sim.

***

Questão: quando estamos em contato, individualmente, com intervenientes de outros planos, como
saber se nos levam para a Unidade ou se nos mantêm, de preferência, na dualidade?

Duas respostas.
Princípio de ressonância e de atração.

Vocês mesmos, estão sinceramente no caminho para a Unidade?

Segunda resposta.
Os planos da Unidade, os planos da Luz Vibral Autêntica, manifestam-se, de uma maneira ou de outra, em meio
às dimensões que são, em vocês, as mais etéreas, fazem-no trazendo-lhes um suplemento de Consciência ou

suplemento de alma.

Eles seguem no sentido da humildade e da simplificação.
Eles seguem no sentido de um crescimento da sua Luz interior, enquanto que o que participa da falsificação e

que não está então ligado à Luz Autêntica nesses planos intermediários, irá lhes retirar a energia da
Consciência, alterando então a sua Consciência no sentido de uma redução da sua taxa Vibratória.

Dessa maneira, então, estar em contato com um ser da Luz Autêntica deve lhes trazer e lhes insuflar um
suplemento de Alegria interior, o que é impossível com uma entidade pertencente ao mundo astral, ainda que

esses conhecimentos possam ser temíveis de legitimidade, no nível desses mundos intermediários.

Assim, vocês não podem confiar no seu intelecto, vocês não podem confiar na legitimidade do que é dito, mas
vocês podem confiar unicamente na Vibração e na qualidade que esta Vibração tem sobre vocês e em vocês,

bem como para o canal (que, entretanto, em si mesmo, tem a possibilidade de perceber e de sentir o efeito
Vibratório do que é percebido no nível do Coração), mas, obviamente, também, para o ser que está fora e que

vive o processo exteriormente.

O que vocês vivem, o que vocês ouvem, o que vocês leem, tem para vocês um efeito de abertura ou de
fechamento?

E o problema volta, nesse momento, ao mesmo.



O problema não é relacionar-se com a Unidade ou com a dualidade. 

Relacionar-se com a dualidade seja talvez necessário, para alguns de vocês, a um dado momento.
Vocês podem aprender igualmente, com a dualidade e a Unidade.

A diferença essencial não se situa no aprendizado, mas, sim, no nível da transformação, o objetivo sendo o de
transformá-los e trazê-los de volta à sua Unidade.

Obviamente, se você for um Ser que não vai para a Unidade e que decidiu prosseguir a experiência da
dualidade, você pode ser muito incomodado por uma manifestação Vibratória que vem da Unidade.

Em resumo, não há bom e mau, não há necessidade de saber se isso é Unitário ou é dualidade.
O importante é compreender se isso, em você, o conduz ao seu caminho ou o afasta do seu caminho.

***

Questão: Seres que não seriam da Unidade, procurariam se apresentar como tal?

Mas obviamente.

Vocês não acreditam que eles vão se apresentar como Seres da dualidade ou Consciências da dualidade, não
é?

Entretanto, a presença de um Ser denominado Arcanjo, Melquizedeque, ou outros intervenientes, participando
realmente da Luz Vibral, levam, em meio às suas estruturas, Vibrações específicas.

Progressivamente e à medida que vocês aperfeiçoarem as suas percepções Vibratórias, vocês vão se
aperceber de que viver o Fogo do Amor e a abertura do chacra do Coração é estritamente impossível com as

entidades da dualidade, a dualidade que não pode participar do Coração, de maneira alguma.

***

Questão: após viagens fora do corpo, contatar os Anais Akáshicos é uma real possibilidade, ou
trata-se de fato de alguns planos astrais?

O que é chamado de "Anais Akáshicos" pertencente ao corpo causal, participa da mesma ilusão que o corpo
mental, que o corpo astral.

O que nós lhes falamos são de domínios Vibratórios bem além desses mundos aí.

Eu os lembro aliás, de que o Ser humano que chega a um certo nível de evolução vive o que vocês chamam de
iniciações, e de que a última iniciação nesta Dimensão consiste, justamente, em queimar o que vocês chamam

de corpo causal e, portanto, em superar os mundos de ilusão.

Assim, existem matrizes cristalinas que são o reflexo do que vocês denominam «Anais Akáshicos» que estão,
eles, bem ao abrigo nos mundos da intraterra e nas multidimensões.

Entretanto, as informações referentes às suas vidas passadas correspondem a esta matriz e a nenhuma outra.

Há uma diferença essencial entre a memória das suas vidas passadas e a memória da sua Dimensão Solar ou
estelar.

A matriz registra, para a maior parte das almas, o conjunto das suas ações.

Isso corresponde ao que vocês chamam de lei do carma.
A lei do carma é uma falsificação da lei de Ação da Graça.

Nos multiversos e multidimensões não dissociados, a lei de ação/reação não pode existir, porque tudo é Graça.
O objetivo e a sutileza da Sombra foi lhes fazer crer que o conjunto de universos evolui, em todas as

Dimensões, segundo esse princípio de dualidade.

A dualidade, o eletromagnetismo, não se refere senão ao seu universo fechado e falsificado e certamente não
ao que acontece além do véu da ilusão.

Não esqueçam que o que vocês veem com seus olhos, olhando o céu, não é a realidade do que é o Céu.

***

Questão: o que deveríamos ver, uma vez que não se trata da realidade?

Isso não seria visto, mas isso seria vivido: A Beleza, a Graça, o balé da Luz nas estruturas, o balé das



partículas, as multidimensões.

Vocês irão ver os Arcanjos, as Confederações da Luz em torno do seu sistema solar.

Não haverá ali distância entre os sistemas solares e as galáxias.

O que vocês chamam de distância entre tal e tal galáxia é apenas uma ilusão, em relação com a sua
dependência nesta Dimensão, que tem as suas próprias regras, certamente, e as suas próprias leis que os

seus cientistas descobriram.

Mas, obviamente, os cientistas sabem, hoje, que além desta Dimensão existem outras Dimensões e que o
acesso a essas outras Dimensões não pode se fazer senão parando o tempo.

Além do tempo, vocês irão descobrir as outras Dimensões.
Isso está especificado, isso é conhecido e está perfeitamente integrado no campo da Consciência da

compreensão Humana.

***

Questão: o eletromagnetismo não pode então existir em um mundo Unificado e ele é então o que
sustenta a nossa própria matriz?

Completamente.
A base da sua matriz está ligada ao eletromagnetismo.

O que vocês observam, mesmo nas estrelas, o que vocês chamam de buraco negro, o que chamam de jogo
do eletromagnetismo, além das forças gravitacionais, é apenas o que vocês creem.

O eletromagnetismo poderia ser assimilado a uma condensação do tempo e do espaço, a uma curvatura, em
anel, do espaço e do tempo.

As leis do eletromagnetismo estão muito ligadas às forças que vocês chamam de gravitacionais e que
precipitaram esta dimensão em que vocês estão.

***

Questão: é então a curvatura do nosso espaço/tempo que criou as forças eletromagnéticas?

Completamente.

***

Questão: como isso foi feito?

Isso nos levaria para bastante longe.
Mas, quando vocês descobrirem os espaços multidimensionais não limitados do seu Estado de Ser, vocês irão

compreender e viver que o Sol não pode ser fogo.

Vocês irão compreender e viver que o núcleo cristalino dos planetas não é um núcleo de fogo, mas, sim, um
núcleo cristalino.

Vocês irão compreender que não há distância entre tal e tal Luz.

Vocês irão compreender que o desenrolar em espiral dos braços da sua galáxia é uma ilusão porque vocês
irão vivê-lo.   
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Questão: um «primeiro acesso» ao Estado de Ser, uma fulgurância, dá certeza de acesso futuro? 

Bem Amada, o primeiro acesso ao Estado de Ser mostra-se por uma forma de revolução de Consciência.

A Consciência que vive não pode duvidar um milionésimo de segundo do que ela vive.

Quer isso se chame fulgurância, porque dura um milionésimo de segundo, quer isso dure e se manifeste
regularmente, o exato primeiro acesso ao Estado de Ser marca o fim definitivo de sua forma de contrato com

esta densidade, mesmo se alguns de vocês deverem ali continuar, ainda por algum tempo.

***

Questão: a partir do momento em que desejamos a Vibração da Luz com fé, com confiança e com
ausência de medo, quais obstáculos podem subsistir à entrada no Estado de Ser? 

Bem Amada, todos aqueles que se referem ao conjunto das suas crenças.

***

Questão: pelo contraste com as energias nas quais nos banhamos (ndr: no estágio), o retorno ao
exterior pode ser um pouco difícil.

Há, bem amada, nesse nível, um aprendizado.

A partir do momento em que você viveu o que chama de Vibração consciente, ou Vibração Luz, a partir do
momento em que as suas Lâmpadas são despertadas a esta dimensão da Unidade, compete-lhe manifestar

isso no que você chama de exterior e de ambiente, qualquer que seja a dificuldade deste.

A partir do momento em que você estabilizar, em você, esta Vibração interior e este estado de Consciência
que você vive, tornar-se-á cada vez mais fácil ali permanecer, qualquer que seja o ambiente.

Este é o objetivo.
Isso necessita um desaprender e, ao mesmo tempo, de uma eliminação de todas as crenças.

Em regra geral, o Ser Humano, quando é confrontado com um problema exterior, vai ali trazer soluções guiadas
pelas suas próprias crenças e convicções, guiadas por uma série de comportamentos e de ações que estão,

todas, ligadas à dualidade.

Viver no Estado de Ser não é isso.
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Viver no Estado de ser vai consistir em deixar agir, em vocês, a Vibração e a conexão à Unidade.
A partir desse momento, desenhar-se-á a ação justa que não será uma reação, mas, sim, uma ação da Graça.

***

Questão: qual é o lugar do silêncio interior nesse processo?

É preciso bem distinguir o silêncio interior correspondente à ausência de sinais mentais, emocionais ou
ambientais (estabelecidos na forma do que chamam de meditação) que é diferente do silêncio interior que

ocorre depois da atualização da Nota Si e da reversão (traduzindo o acesso ao Estado de Ser).

Esses dois silêncios não são passíveis de sobreposição. 

Entretanto, o primeiro silêncio permite-lhes, a partir do momento em que você vibrar no som Si e no som da
conexão ao Estado de Ser, aproximar-se da Consciência que bascula no Estado de Ser.

***

Questão: ao que corresponde a coluna de Luz Branca que sinto e vejo sobre mim?

Bem Amado, a Vibração percebida, sentida e vivida, no seu corpo físico e nas suas estruturas sutis, nesta
dimensão, é a ilustração do que há para viver.

A partir do momento em que você solicitar significados, você se afasta e apaga a Vibração.

É-lhe solicitado para vivê-la e amplificá-la e não para encontrar o significado.
Esta é uma atitude ligada ao mental e a nada mais.

Enquanto você quiser significar, com palavras ou com explicações, você irá apagar a Vibração.

A Vibração pede para aderir à Consciência.
Ela não pede para ser apropriada pelo mental, a fim de ser qualificada segundo um referencial pertencente a

este mundo e a esta dimensão.

Assim, você deve perder o hábito de querer a todo preço significar e qualificar.
O significado da qualificação é a marca da dualidade e absolutamente não da Unidade.

***

Questão: eu não ouço o som SI e não sinto Vibração específica. Por quê?

Bem Amada, o importante é viver as Vibrações.
As Vibrações são reais.

Elas participam da nossa Presença na sua Dimensão.
Entretanto, elas são reais e ativas.

Então, há aí uma noção de prazo e de temporização, por vezes necessário a alguns caminhos de Alma.

Não há que, nem se inquietar, nem, aí também tampouco, crer que nada é percebido, que nada é vivido na
Unidade.

O conjunto da Humanidade, mesmo aquele que jamais ouviu falar dos Casamentos Celestes, nem mesmo da
noção de Consciência ou de energia, irá vivê-lo, no momento que corresponde a sua Alma e a seu Espírito.

Não é preciso esquecer, tampouco, e é uma frase que eu emprego frequentemente: “os primeiros serão os
últimos e os últimos serão os primeiros”.

A irrupção da Luz, tal como lhes definiu o Senhor Metatron, na sua densidade, é uma Verdade e uma realidade
da qual vocês irão constatar, em breve, os efeitos na matriz e no interior da sua própria matriz. 

***

Questão: há, do seu ponto de vista de Arcanjo, um aspecto importante do conceito de Estado de Ser
que teremos omitido abordar ou que lhe pareceria importante abordar?

Parece-me que, no nível Vibratório, vocês já viveram o essencial.

Obviamente, no nível de qualificativos humanos, poderíamos associar uma variedade de conceitos, de



palavras.
Entretanto, eu tenho que lembrá-los que as três palavras mestres que permitem o acesso ao Estado de Ser

são: simplicidade, humildade e Serviço.
Não há outras. 

***

Questão: qual é a correlação entre a subida vibratória das Sementes de estrelas e o
desaparecimento da matriz?

A matriz na qual você evolui está privada, literalmente, de Luz.

O que você vê são apenas reflexos da Luz.

A partir do momento em que a Luz se revelar, na Verdade do que é, a matriz não pode existir.
Esta matriz, assim como disse Metatron, assim como inúmeros intervenientes disseram, é uma ilusão total.

Ela não existe nos mundos da Luz.

***

Questão: você acaba de especificar que as nossas crenças seriam o principal obstáculo ao Estado
de Ser. Quais seriam os meios mais eficazes para dissolvê-las?

A melhor maneira, além da humildade, da simplicidade e do Serviço, é a ressonância ligada à frase que
pronunciou Cristo: «ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não se tornar de novo como uma criança». 

Uma criança não tem crença.
Ela está no instante e, na totalidade, no instante.

A sua ação não é guiada geralmente de maneira arquetípica, por uma reação, mas, bem mais, pela vida do
instante.

Penetrar o instante é uma experiência que resulta no Estado de Ser.

O instante é despojado de crenças.
O instante é despojado de adesões do seu mental, das suas emoções, a um dado esquema ou a um

determinado aprendizado.

Entretanto, as três palavras que pronunciei: humildade, simplicidade e Serviço, são as Chaves essenciais para
aproximá-los da sua Unidade.

Contudo, é preciso também aceitar o que eu defini, várias vezes: o abandono à Luz. 

O abandono à Luz é um ato que se tornou possível hoje.
É, aí também, o que foi realizado por Cristo sobre a cruz, quando disse: «Pai, eu entrego o meu Espírito entre

as tuas mãos».

É isso que corresponde, no plano esotérico, na sua dimensão, ao que é chamado de Crucificação, que
precede a Ressurreição.

Hoje, o conjunto da Humanidade chega à Transfiguração que é a Revelação da Luz, mas a transfiguração não
faz de vocês Seres Unificados.

Ela faz de vocês Seres Chamados.
Passar de Chamado a Unificado necessita de viver a Crucificação e a Ressurreição.

Ou seja, o abandono à Luz, o abandono total da personalidade, seria apenas um instante, para poder aceder
à Consciência da Ressurreição ou à Consciência do Estado de Ser.

***

Questão: poderia voltar sobre as duas qualidades diferentes de silêncio que abordou antes?

Existe um silêncio, no sentido habitual, que é aquele onde você faz o aprendizado da cessação de todos os
sinais exteriores: ruídos, posição do corpo, respiração, a cadeia do corpo e, em seguida, a cessação dos

sinais vindos do seu mundo mental, das suas criações de pensamentos, da criação das suas emoções, que
tentam colocá-lo no instante.

No silêncio das palavras, no silêncio das emoções, no silêncio dos pensamentos, no silêncio das Vibrações,
quaisquer que sejam, você estabiliza uma qualidade de silêncio.



Em meio a esta qualidade de silêncio, pode se descobrir o que foi chamado de vacuidade ou silêncio interior.
O silêncio interior, que está além, é aquele que ocorre depois de ter manifestado o som Si que firma a

reunificação com a conexão do Espírito, mas que, entretanto, não é o Espírito.

A partir daquele momento, deve se estabelecer novamente o silêncio, que é Vibração.
 O silêncio interior, de que falei antes, corresponde, realmente, a um silêncio do que é mesmo a Vibração que

pode, por vezes, resultar, mas isso é excepcional, na Vibração.

O silêncio interior Vibral corresponde ao momento em que tudo o que é sinal da personalidade se apaga, mas
depois de haver conectado com a energia do Espírito pelo som Si, correspondente à ativação de Antakarana.

***

Questão: o som Si deve se apagar a partir do momento em que a Vibração alcançar o Coração?

Não.
O som Si não se apaga, propriamente falando.

Ele é transcendido, ele mesmo, pelo estabelecimento da Vibração do Coração que desencadeia o silêncio
Vibral.

O som pode, então, naquele momento, subir para os ultrassons.

Ele pode até mesmo envolver o que é chamado, durante o último contato mais final com o Antakarana e a
Fonte, de Nada Yoga, ou seja, a ciência do som que conduz ao Despertar do Coro Celeste ou Coro dos Anjos.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=489

08 de novembro de 2009

***

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
SÉRIE **SAINDO DA ILUSÃO**

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/serie-saindo-da-ilusao 
************

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/serie-saindo-da-ilusao
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=489
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Questão: para ascensionar, somos supostos a encontrar, antes, a nossa chama gêmea?

Bem amados, isso faz parte de ensinamentos falsificados.
Vocês são totalmente livres e UM. 

UM, querendo dizer que vocês são livres, mesmo em relação a uniões em casal que teriam existido nesta
Dimensão.

Obviamente, foi referido, em muitos ensinamentos, o que é denominado alma gêmea, chama gêmea, ou
centelha gêmea. 

Nada há aí que possa impedir qualquer Ascensão.
Obviamente, existem almas que eu qualificaria de gêmeas.

Isso é uma realidade.
Mas essas almas gêmeas estiveram prisioneiras, ao mesmo tempo, nesta dualidade.

Encontrar a Unidade necessita de comunicar-se com cada Ser e cada Consciência, do mesmo modo.
Não há prioridade com relação a uma chama gêmea ou a uma alma gêmea.

Ao contrário, isso pode ser, até mesmo, um obstáculo importante ao fenômeno da Ascensão.
A Ascensão necessita de encontrar a sua soberania integral e, portanto, a sua Unidade.

Vocês são inteiros, Unos, vocês sozinhos.
Não têm, portanto, que se preocuparem com o outro.

A melhor maneira de ajudar o outro é elevar-se na Vibração, Amar e Servir e se elevar na Vibração, pois é
através dessa elevação Vibratória que vocês vão permitir aos que estão ao seu redor, sejam almas gêmeas ou

inimigos, elevarem-se ao mesmo tempo que vocês.

***

Questão: a inversão dos polos é estritamente magnética ou física?

Bem amados, qual importância tem isso se, a partir do momento em que os polos balançarem, o ser humano
terá passado em uma outra Dimensão, se o aceitar.

Então, vocês não terão que suportar as torturas, assim como quiseram lhes fazer crer, de alguns balanços.
Esses balanços serão, obviamente, físicos, do mesmo modo que a Terra vai provar o Fogo do Amor, ao seu

modo, que irá fazê-la Ascensionar, ela também.
Entretanto, tudo o que é anunciado como fenômeno de natureza apocalíptica nada tem a ver com a verdade.
A verdade é que, no momento em que este Apocalipse for vivido, no nível não mais da Revelação, mas da

desconstrução total desta esfera, vocês terão, vocês também, passado em uma outra Dimensão.
Portanto, isso não tem qualquer interesse.
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Entretanto, o balanço previsível é, obviamente, um balanço físico.
Ele está ligado ao desaparecimento das forças de torção gravitacionais que levaram este Sistema Solar a se

retirar sobre si mesmo.
A partir do momento em que as forças Arcangélicas, das quais eu faço parte, e o conjunto da Confederação

Intergaláctica retificarem o espaço/tempo, a curvatura desaparece.
As forças eletromagnéticas desaparecem então e, naquele momento, obviamente, a polaridade da Terra, tal

como a conhecem, se inverte.
Esta inversão é tanto magnética, como terrestre, como física, e ela se refere ao que vocês chamam de
Intraterra e de Extraterra: o que era interno tornar-se-á externo, isto é, retornando por uma espécie de

fenômeno de invaginação, e de reversão.
O fenômeno de reversão (que está sob a influência e sob a mecânica quântica do Arcanjo URIEL) vai ocorrer
quando chegar a hora, mas, naquele momento, vocês mesmos estarão revertidos e, portanto, não terão mais,

tampouco, que temer qualquer coisa em relação a isso. 

***

Questão: quais serão as necessidades do corpo quando ele tiver passado sob a forma silício?

Bem amados, nem todo ser humano passará sob a forma de silício.
Existem muitos Seres Humanos que terão necessidade de aperfeiçoar os caminhos da matéria e, desta vez,

não mais de modo dissociado.
Eles serão unificados à FONTE e, portanto, os modos de funcionamento serão profundamente diferentes.

Não haverá mais alternância entre dia e noite.
Não haverá mais alternância de Bem/Mal.

Haverá Unidade da Consciência e Unidade da Luz.
Isso irá se expressar, para essas almas, pela experiência da matéria e da carne, à base de carbono (mas não

mais dissociada) e Unificada. 
Agora, as necessidades, se vocês evocarem as outras Dimensões?

Se eu evocar, em particular, a minha Dimensão, obviamente, não temos alimentos, no sentido em que vocês
entendem.

Não temos trato digestivo, no sentido em que entendem.
Nossos órgãos são limitados a vibrações e não a funções, no sentido orgânico, metabólico ou de

transformação.
Essas funções estão ligadas aos nossos deslocamentos, nos Multiversos e nas Multidimensões.

Essas funções estão diretamente ligadas a propriedades da Luz, além mesmo das estruturas sílicas, dado que
se trata de estrutura de Luz que nada mais tem a ver com a sílica e que está em relação com constituintes que
não existem na superfície do seu planeta, cujas propriedades Vibratórias, como os átomos, são de longe muito

superiores, até mesmo, ao que pode existir em meio à sílica.

***

Questão: para aqueles que passariam na 5ª Dimensão com seus corpos físicos, o que vai ocorrer
com esse corpo?

Bem amados, é preciso bem compreender que o fenômeno da Ascensão não é um fenômeno linear ou
pontual.

É um fenômeno destinado a se estender durante todo o período da Revelação.
Existem, de fato, assim como lhes disseram, várias ondas de Ascensão.

Essas Ascensões poderão se fazer com ou sem o corpo.
Entretanto, a Ascensão final, que é a mais importante, vai ocorrer por uma transmutação total do corpo físico.

Como irá ocorrer esta transmutação?
Ela estará ligada à chegada de uma onda conjunta, na Terra, de uma irradiação Solar, extremamente potente,
acoplada a uma irradiação vinda dos fins remotos do Cosmos desta Galáxia, vindo transmutar totalmente o

corpo de carne.
Trata-se de radiações ionizantes que vocês chamam de raios gama.

Esses raios gama não visam destruir a sua estrutura física, mas transmutá-la e liberar totalmente o DNA e,
sobretudo, transmutar o carbono em silício.

Isso irá acontecer de modo muito natural, no momento da chegada da Onda Galáctica final.
Aqueles que não tiverem ainda ascensionado, em uma Dimensão ou outra, vão viver o que é chamado de Fogo

do Amor e vão ver chegar para eles uma Luz.
Esta Luz e este calor não queimam.



Trata-se da famosa Luz que vivem as pessoas que passam por uma experiência às portas da morte e que elas
veem ao longe.

Muito poucas, delas, têm a possibilidade de ali penetrar.
Lá, vocês serão penetrados por esta Luz e por esta Radiação e seu corpo vai viver, naquele momento, esta

transformação.
Entretanto, é preciso aceitarem que, antes disso, existem outros processos de transformação Vibratória. 

Alguns vão passar pelo que poderiam chamar de elevações, nas Embarcações de Luz pertencentes à
Confederação Galáctica.

Elas irão se manifestar em diferentes épocas e em diferentes períodos.
Entretanto, vocês ainda não estão, em princípio, nesse momento.

Contentem-se em viver a Vibração.
Contentem-se em se colocarem na nova Vibração da Unidade que percorre a Coroa Radiante da cabeça e a

Coroa Radiante do Coração, a fim de integrarem, em vocês, esta Vibração.
A Ascensão não é um problema em si.

A interrogação mental, com relação a isso, sim.
Porque, obviamente, vocês irão penetrar em Dimensões que lhes são, para a maior parte, ainda

desconhecidas.
Mesmo pelas portas da morte, vocês não encontram essas Dimensões, tais como as mortes que vocês

viveram em suas vidas passadas.
Trata-se, realmente, de um mundo totalmente novo, para muitos de vocês.

Isso é um choque ao nível da Consciência.
Passar de um corpo físico a um corpo de pássaro.

Passar de um corpo físico, ao fato de viajar no interior de um outro corpo, como isso será o caso, para
as Merkabah coletivas.

As Merkabah coletivas são o quê?
São seres pertencentes a Dimensões de longe superiores à 11ª Dimensão e que, no entanto, percorrem esta

humanidade em um corpo de carne.

Quando chegar a hora, eles irão se transformar no que vocês denominam uma Merkabah coletiva e poderão,
então, levar vários dos seus irmãos e irmãs dentro do seu próprio veículo.

***

Questão: a Merkabah coletiva não seria então somente a reunião de várias Merkabah individuais?

Bem amados, existem várias Merkabah coletivas.
Algumas são a reunião de Merkabah individuais, mas existem seres cuja Merkabah individual torna-se

uma Merkabah coletiva, pela potência Vibratória desses seres.
Eles serão capazes, naquele momento, de levar milhares de almas com eles, para a Luz.

***

Questão: com relação ao nosso futuro, há linhas de probabilidade que se concretizam em função da
evolução. Quais são então as principais linhas a vir?

Bem amados, as linhas de probabilidade são em função da persistência de uma Dimensão.
Ora, como esta desaparece, pura e simplesmente, não há mais linha de probabilidade.

Há desaparecimento total das linhas de probabilidade.
Vocês vão onde o princípio de atração e de ressonância irá levá-los.

O que irá levá-los será a sua capacidade Vibratória e nada mais.
Nenhuma valise, nenhuma bagagem, seja qual for, física ou psicológica, ser-lhes-á de qualquer utilidade.

Somente a sua capacidade Vibratória, dentro do seu corpo físico, irá desencadear o fenômeno ascensional e
irá levá-los para onde devem ir.

Absolutamente nada existe, no nível de linhas de probabilidade do futuro, dado que, como sabem, o futuro
desta Dimensão não existe. 

***

Questão: em alguns ensinamentos fala-se muito dessas linhas de probabilidade. 



As linhas de probabilidade são em função de uma concepção linear do tempo.
A concepção linear do tempo, tal como vocês a concebem nesta Dimensão, simplesmente não vai mais existir.

Portanto, as probabilidades lineares não existirão mais.
Serão probabilidades quânticas, transdimensionais, de acesso a outras Dimensões, mas elas não poderão

mais estar ligadas a ações/reações.
Obviamente, muitos «professores» recebem coisas diferentes, dizendo-lhes que nada está escrito, que tudo

pode se transformar, que a Ascensão pode ocorrer, em cem anos, em duzentos anos, ou em mil anos.
Obviamente, tudo pode ser dito para impedi-los de adquirir o seu veículo de Vibração.

 Retenham bem o que lhes digo e o que lhes disse a Divina MARIA: o mais importante é a Vibração que vocês
podem suportar nesse corpo, porque a Luz que vem, sob a forma de radiações ionizantes, sob a forma de

plasma solar, é uma Vibração e, em função da adequação que vocês forem capazes de desenvolver com esta
Vibração, vocês vão viver o que terão que viver.

As linhas de probabilidade, estatísticas ou de ação/reação não têm qualquer sentido com relação a esse
fenômeno.

***

Questão: mesmo se ligada, não à ação/reação, mas à criação?

A partir do momento em que você emprega o termo probabilidade linear, você chama uma ação/reação, ou
uma criação, se quiser, mas desta mesma Dimensão.

A partir do momento em que a Dimensão não existir mais, o que se tornam essas linhas de probabilidade?
O que se tornam essas criações? 

***

Questão: Miguel falou de duas Trindades diferentes: uma, ligada à 3ª Dimensão e uma, ligada à 5ª
Dimensão, com a Fonte, Miguel, Metatron e a Mãe Divina. Isso quer dizer que a Tri-Unidade, tal

como a concebemos, não nos permite estar conectados com a Fonte? E qual é a que podemos nos
apoiar, para nos conectarmos com a Fonte?

A Trindade, tal como a conhecem na sua Dimensão, foi falsificada.
Obviamente, a Trindade está presente tanto na tradição oriental como na tradição católica.

Na tradição católica, por exemplo, é chamada de Pai/Filho/Espírito Santo, que jamais existiu.
A verdadeira Trindade original estava ligada ao que denominamos Pai /Filho e, sobretudo, Mãe, e, obviamente,

a Mãe foi substituída pelo Espírito Santo, que é masculino e não mais feminino.
Ora, não existe Santo Espírito.

Existe um Espirito Santo que é de natureza feminina; ele é representado por MARIA.
Obviamente, a Igreja católica tudo fez, quer seja a romana ou a ortodoxa, para eliminar o papel Criador e

Criadora de MARIA e das mulheres, em geral.
Assim, de certo modo, existe uma Trindade a vir, em relação com a nova aliança com a FONTE, que não está
mais falsificada e que é autêntica, que está ligada, efetivamente, a algumas características da Consciência que

vocês vão viver nas Multidimensões.
Obviamente, a utilização falsificada, chamada de Pai/Filho e Santo Espírito, absolutamente nada tem a ver com

a origem da Criação desta Dimensão que remonta a milhões de anos.
Agora, a falsificação desta Dimensão ocorreu, há 320.000 anos, desde um pouco menos de 320.000 anos, no

momento em que os Arcontes chegaram sobre a Terra e nesse setor da Galáxia.
A partir daquele momento, e devido à influência das forças eletromagnéticas de rebaixamento Vibratório, as

forças da Luz (encarnadas na época pelas entidades de Sirius, pelas entidades delfinoides e pelas entidades
chamadas, à época, de Gigantes) foram obrigadas a fugir da catástrofe desta parte do Sistema Solar.

Desde esses 320.000 anos, a cada 50.000 anos encerra-se um ciclo de respiração cósmica que permite a
algumas almas escapar ou entrar no ciclo, mas, entretanto, jamais, até agora, as forças da Luz puderam extirpar

esta Dimensão eletromagnética, o que foi feito neste verão (na França), e que já havia sido iniciado antes
mesmo da nossa reunião em Conclave, desde o final do seu ano passado.

MIGUEL lhes falou de uma Trindade, do Espírito Santo, da FONTE e do Ultravioleta.
 Existem múltiplas Trindades.

Cada Trindade é portadora de uma Criação.
Aliás, não é por acaso que o símbolo dos Arcontes é um triângulo com um olho, ou dentro, ou em cima.

Eles copiaram, literalmente, como sempre para sua vantagem e seu lucro, o conceito de tudo o que é espiritual,
chanfrando e cortando da FONTE primeira ou FONTE Una, ainda chamada, na Atlântida, de Lei do UM.

Tudo foi feito para isolá-los e fechá-los nesta dualidade.



***

Questão: Miguel especificou que, nesta Dimensão, a Trindade não está conectada com a Fonte. 

Sim, ela foi conectada, na mente dos seres humanos (e na mente do criador da falsificação e não da Criadora
original), com um conceito que está ligado efetivamente ao que foi denominado Pai e Filho, para eliminar,

obviamente, a Dimensão da FONTE.
Recordem-se de que, mesmo nas suas Escrituras sagradas (que são apenas cópias dos escritos mais

antigos), há uma série de ensinamentos e de informações.
 Por exemplo, os Elohim, essas entidades Criadoras, assim, foram transformados em Deuses, foram

transformados em outra coisa que a FONTE.
Eu os convido a reler o Apocalipse de São João ou o Evangelho de João, cujas primeiras frases não foram

falsificadas.
Ou seja, que no começo era o Verbo, e o Verbo estava junto da FONTE e não junto de Deus ou junto dos

Elohim; os Elohim sendo as entidades mais conectadas com a FONTE, de maneira autêntica.
Assim, portanto, na sua Dimensão, não persistiu qualquer Trindade realmente conectada com a FONTE, devido

à falsificação dos Arcontes ocorrida há 320.000 anos.

***

Questão: quando quisermos nos conectar com a Fonte, em qual Trindade devemos nos apoiar?

É preciso bem compreender que a conexão não é um ato de fé.
A conexão é um ato Vibratório.

Assim, este ato Vibratório deve produzir efeitos de natureza Vibratória.
Tudo depende de onde vocês percebem essas Vibrações.

Se não houver Vibração percebida, há apenas uma conexão no nível mental ou no nível emocional.
A conexão da Vibração é diferente da imaginada em meio ao mental ou em meio à emoção, do que vocês

chamam de corpo emocional.
Entretanto, é preciso bem compreender que hoje, e desde o início dos Casamentos Celestes, é possível,

efetivamente e de maneira Vibratória, conectarem, de maneira definitiva, com a FONTE, sem mesmo passar
pela Trindade.

***

Questão: o que denominamos «o canto da alma» está relacionado com a evolução do som SI?

O canto da alma corresponde à nota SI.
Existe uma série de sons percebidos na cabeça e mesmo no nível do corpo.

 Esses sons devem evoluir e passar, eu diria, de maneira obrigatória, no nível da nota SI, ou do som SI, pois
esse som SI firma o acesso da Alma ao Espírito; ao Espírito e, portanto, à FONTE, mas também ao seu corpo

de Estado de Ser que está estacionado no Sol.
A partir do momento em que essa ‘ponte de luz’ for estabelecida, permite-lhes estabelecer uma Vibração
consciente, pelo som e também pelos chacras, pelas Rodas brilhantes de energia, no nível da cabeça,

inicialmente, e, em um segundo momento, no nível do Coração.
É isso que lhes permite realizar a Alquimia, em vocês, das portas dimensionais e penetrar, com toda lucidez e

com toda Consciência, no corpo de Estado de Ser.
Então, obviamente, existem outros sons que o Arcanjo MIGUEL, e nós mesmos, não enumeramos, que

correspondem a estados de Samadhi específicos que, hoje, não têm mais lugar de ser, com relação à sua
evolução, já que, justamente, vocês saem desta evolução linear para penetrarem em uma evolução quântica. 

***

Questão: a palavra Mestre da Luz foi empregada por Maria. Poderia nos dar o significado da palavra
«Mestre» nesse contexto específico?

A palavra «Mestre da Luz» foi escolhida pela própria FONTE, no momento em que uma Entidade foi capaz de
encarnar, nela, a totalidade da energia do Pai/Fonte.

Assim, este Ser tornou-se, no seu universo local, aquele que foi denominado Mestre da Luz ou KI-RIS-THI ou,
ainda, CRISTO.



CRISTO, ou KI-RIS-THI, ou o Ungido do Senhor, é aquele que corresponde ao que chamamos de Mestre da
Luz.

Assim como MARIA tem, com ela, as sete chaves dos sete Selos Arcangélicos, do mesmo modo, o Mestre da
Luz é responsável pelo estabelecimento do retorno à Luz desta Humanidade.

Assim, portanto, o Mestre da Luz é CRISTO.
Ele é Mestre da Luz porque conseguiu controlar, em meio à Sombra, a Luz, restabelecendo a sua radiância.

***

Questão: o ser que Maria chamou de Arconte, Deus ou Diabo, faz parte do grupo de alma ou da
Consciência coletiva dos Dracos ou Dragões que vieram sobre a Terra há 300.000 anos?

Sim.

***

Questão: os prenomes são significativos das escolhas de almas?

Sim.
De maneira quase sistemática, nesta ilusão, os prenomes escolhidos são sugeridos aos futuros pais que vão

acolher esta alma nesta ilusão.
Assim, portanto, o prenome (primeiro nome) é portador de uma Vibração que os liga à sua alma.

Mudá-lo não é insignificante.
Assim, você mesmo falsifica a sua própria origem de alma.

Você deve, a todo preço, manter o seu verdadeiro prenome, pois ele é portador de Vibrações que guiaram o
seu caminho linear nesta densidade.

***

Questão: por que tanta violência? Como se proteger e transformá-la?

A violência é uma das manifestações da dualidade.
A violência está apenas ligada à falta de Amor, existente, não em vocês, mas no conjunto da Humanidade, já

que ela foi fortemente cortada da FONTE, para não dizer de outro modo.

Vocês têm apenas a sua centelha Divina que lhes permite estar ainda conectados com a FONTE, no plano
Vibratório.

É por isso que hoje aceleramos o acesso ao Estado de Ser.
É preciso bem compreender que o que chamamos, entre nós, de maus rapazes, criaram, há muito tempo,

através das matrizes eletromagnéticas que são em número de três, os envelopes nos quais se desenvolvem
forças de tensões extremas que estão relacionadas, efetivamente, primeiramente, com o sofrimento e com a

violência.
Vocês têm, hoje, apenas uma única maneira de se proteger da violência.

Entretanto, se vocês empregarem o termo proteger, vocês estão ainda na ação/reação.
A única maneira de dissolver a violência que se manifestaria na sua vida ou no seu ambiente, seria elevar o seu

nível Vibratório.
A partir do momento específico em que o seu nível Vibratório se tornar impermeável ao sofrimento e à

violência, o que acontece?
Se você tiver uma profissão que o expõe a esta violência ou a este sofrimento, você é obrigado a se desviar,
pois não terá qualquer meio, com a sua Vibração de Luz, de transformar a totalidade dos sofrimentos e das

violências com os quais será confrontado.
Em um segundo momento, tendo transcendido os seus próprios limites relacionados à violência e ao

sofrimento (e às atrações profissionais ou afetivas que possam provocar), você mesmo irá superar esta
dualidade de reação, entrando na Unidade.

E, progressivamente e à medida que a sua vida evoluir na Unidade, a violência simplesmente não poderá mais
se manifestar, a você, sob uma forma ou outra.

O princípio de atração e de ressonância atua, aqui, plenamente.
Quer dizer que, enquanto se manifestar a você uma violência, você sofre uma reação em relação com uma

ação que você gerou um dia.
Esta é a regra ação/reação criada pelos Arcontes. 

O karma é, portanto, também uma Criação dos Arcontes.



Não existe nos mundos espirituais. 

***

Questão: hoje é importante ou útil conhecer o nome espiritual?

O seu nome espiritual ser-lhe-á revelado, por você mesmo a você mesmo, e não por uma pessoa de fora.
Do mesmo modo que foi desenvolvido, muitas vezes, o que chamamos de linhagens espirituais.
Essas quatro linhagens espirituais sustentam e lhes permitem não serem cortados da FONTE.

Mas, entretanto, nenhuma autoridade de fora pode ter poder sobre vocês para dar as suas linhagens.
Elas lhes pertencem a vocês mesmos e se revelam a vocês, quando chegar a hora.

O mais importante, hoje, para subir em Vibração e conectar com a sua própria Unidade, foi dado por vários
ensinamentos. 

Eu penso, em particular, no ensinamento do Mestre RAM, um dos Melquizedeques.
Eu penso, em particular, no ensinamento que foi dado pela Intraterra, referente às chaves cristalinas e às

chaves ascensionais, mas também outras técnicas que lhes serão reveladas, muito em breve, pelo Arcanjo
MIGUEL diretamente. 

***

Questão: Se o karma não existe, de onde vem a expressão «Senhores do karma»?

Os Senhores do karma, ou Lipikas Kármicos, é uma expressão consagrada e utilizada no Oriente.
Os Senhores do karma não são outros senão os 24 Anciões que vigiam para que esta Dimensão não seja

cortada definitivamente da FONTE.

***

Questão: a Fonte pôde criar almas a partir do som?

O som é Criação.
Assim como disse, a Vibração se manifesta pelo som, pela cor e pela forma, em todas as Dimensões.

Assim, portanto, a FONTE não criou, mas ela se criou por si e as Criações partem da FONTE, exteriorizando-
se elas mesmas da FONTE.

Entretanto, nas Dimensões, sejam elas quais forem, o aspecto Criador não está ligado à FONTE.
A FONTE mantém a vida e a coesão.

Ela é FONTE de Vida, como o seu nome o indica, mas a Criadora é MARIA.
Em todo caso, nos outros multiversos e nas outras multidimensões, uma entidade exteriorizada da FONTE tem

todo poder para manifestar Criações nas Dimensões, na condição de não se cortar da FONTE (coisa que
fizeram os Arcontes).

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articlebc0c.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-21_novembre_2009-articlebc0c...
21 de novembro de 2009

*** 

Versão do francês: Célia G.  http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://autresdimensions.info/articlebc0c.html
http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-21_novembre_2009-articlebc0c.pdf


Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldoanjos.ning.com

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

http://portaldoanjos.ning.com/


Questão: poderia nos falar da criança interior e do que favorece este estado?

Bem amada, a criança Interior é a dimensão que, em você, evoca a espontaneidade, a ausência de
julgamentos e a ausência de referenciais com relação a um tempo linear, ou a ação não é em função de um

resultado futuro, ou o estado Interior da Consciência é aquele de um ser novo, atento, e aberto, cujo
comportamento e o olhar não é em função de um certo número de condicionamentos oriundos da educação ou

ainda de um certo número de crenças ou de constrangimentos que foram elaborados no Interior do ser.

Deixar desabrochar, assim, e nascer a criança Interior é portanto aceitar, totalmente, esta dimensão nova, esse
olhar novo, esta espontaneidade nova em que não há mais lugar para o medo, onde apenas há lugar para

a maravilha, para a beleza e para o que está em relação com a Unidade.

Assim, esta abordagem se obtém melhor no que nomeei o abandono à Luz.

Este abandono e esse se doar à Luz é a condição sine qua non e absoluta para viver este estado novo que
lhes é prometido, a todos vocês, sem exceção.

Somente o peso das suas crenças, o peso dos seus condicionamentos, e de certo número de medos, pode
bloquear esta evolução natural e espontânea.

Não esqueça que você está a caminho da sua soberania, que você sai de um período extremamente longo em
que foi literalmente comprimido, literalmente fechado.

A criança Interior é aquela que não foi fechada.

A criança Interior é aquela que não foi dissociada.

A criança Interior é aquela que encontra a liberação e a leveza.

***

Questão: qual é a função esotérica dos passadores de almas?

Bem amada, o que nomeia ‘passadores de almas’ são frequentemente entidades de Consciência que têm a
capacidade para se comunicar com os mundos, aqui, da 3ª Dimensão, que vocês chamam de dissociada, com

os mundos astrais, aí também dissociados, em que vão as almas a partir da sua morte.

É preciso bem compreender que, quando foi dito que vocês estiveram fechados nesta tridimensionalidade
dissociada, vocês aí estiveram fechados de ‘corpo e alma’.

Mesmo no momento da morte.

Não há liberação pela passagem das portas da morte.

Passar da Vida à morte e da morte à Vida se faz em uma mesma esfera onde não pode haver adesão aos
mundos multidimensionais, dado que a alma foi também prisioneira na Ilusão, assim como o seu corpo

biológico.

Os passadores de almas são as almas que têm a capacidade para estar no meio do caminho, entre essa
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ponte, da Vida à morte, cuja função é permitir a essas almas não mais permanecerem agregadas e
dependentes das condições de Vida desse lado do véu.

Entretanto, é preciso compreender também, e aceitar, que as passagens de almas que acontecem hoje são
profundamente diferentes do que poderia acontecer há ainda algumas dezenas de anos.

De fato, e hoje mais do que nunca, as almas que deixam esse corpo não se encontram prisioneiras nas franjas
de interferências ligadas aos mundos astrais, mas estão liberadas, literalmente, das forças astrais

constrangedoras e dissociadas para acessar espaços intermediários que estão ligados, a grosso modo, ao
que eu chamaria de Supramental, e onde essas almas esperam a nova Terra e a nova Vida.

***

Questão: como retranscrever no quotidiano, na vida social, a não dualidade?

Bem amada, a resposta é muito simples.

Isto é impossível.

O mundo social e os códigos sociais, como também os códigos familiares, de vestuários e o conjunto de
códigos aos quais você está submetida e aos quais aderiu, pelo conjunto das suas crenças, são oriundos da

dualidade.

Os mundos da Unidade não podem se misturar ao mundo da dualidade.

Trata-se de dois níveis Vibratórios totalmente opostos e que a tudo opõe.

Não é portanto possível viver a Unidade na Vida social e na Vida manifestada.

A única maneira é extrair-se desta dualidade e mergulhar, em Si, nos níveis Vibratórios da Luz que os conduz,
literalmente, a conectar e instalar-se nos mundos unificados, ao participar do mundo da dualidade.

Mas você não pode manifestar esta Unidade na Vida comum.

É nesse sentido que, durante os próximos períodos, será confrontado cada vez mais, literalmente, com dois
aspectos profundamente diferentes da sua Consciência: uma Consciência dita social, dual e dissociada que
trabalha nesta dualidade, e uma Consciência que é, embora a mesma, mas que não participa de modo algum

desse plano.

Ela está liberada e totalmente não submissa às leis em curso nesta dimensão.

Isto pode criar, efetivamente, uma dificuldade de adaptação em que terão, propriamente falando, a impressão
de estar entre duas Dimensões.

Este será o caso.

Mas vocês não podem criar a Unidade na dualidade.

Isto é impossível.

***

Questão: o fato de ser vegetariano facilita a elevação vibratória?

Bem amada, isso, obviamente, favorece amplamente a elevação Vibratória, mas existe um limiar Vibratório:
qualquer que seja o nível Vibratório que você atingir, a subida em Vibração vai se encontrar confrontada, em um

dado momento, com esta noção de limiar.

O que é o momento do limiar?

O momento do limiar está assimilado ao momento em que, justamente, a sua Consciência dual atinge o seu
limite e bascula na Unidade.

Isso se acompanha de uma Vibração/rotação do chacra do Coração e do chacra da Coroa.

A Vibração do chacra da Coroa e do chacra do Coração conduz à criação de uma Coroa Radiante de Energia,
situada na periferia da cabeça e na periferia, na frente da região cardíaca.

Essas duas Coroas Radiantes se mesclam e resultam, naquele momento, em uma Consciência Unificada.

A Consciência Unificada não está limitada pelas crenças nesse mundo.

A Consciência Unificada é liberação, justamente, das crenças e exploração dos múltiplos universos e das
múltiplas dimensões.



Vocês têm que viver, literalmente, duas vidas ao mesmo tempo, por um período temporário e transitório, mas,
entretanto, indispensável ao aprendizado desta Unidade.

***

Questão: como desenvolver nossa autonomia, em nossa vida quotidiana?

Bem amada, a autonomia é profundamente diferente de acordo com o ponto de vista da Consciência que
pronuncia essa palavra.

Para alguns, a autonomia será não ser mais dependente, de uma maneira ou de outra, de tudo o que é a
sociedade e que está diretamente confinado ao que é chamado de autarquia, a vida lotada em si.

Para outros, isso será simplesmente um ordenamento de faixas de Unidade na dualidade e continuar fazendo,
na medida do possível, atividades profissionais, familiares e sociais.

Tudo é em função do nível de gradação da sua Consciência.

Se ela não suportar mais o que faz jogo da dualidade, então, a sua Consciência irá levá-lo a parar esses jogos
de dualidade.

Mas enquanto a dualidade for, para você, possível, sobre o plano Vibratório, você pode efetivamente se fechar
em seus carros, ter meios modernos de comunicação à sua porta.

Mas chega, realmente, um momento em que a Consciência não pode mais se satisfazer com isso e onde ela
requer uma autonomia maior face à noção de Unidade.

A autonomia financeira, a autonomia mesmo com relação à sociedade, com relação à Ilusão do que chamam
de democracia e sobre a qual tem demais sobre este planeta, mas que é apenas uma falsificação e, ainda uma

vez, que apenas são meios de desviá-los da Verdade.

A partir do momento em que vocês alcançarem as esferas da Unidade, vocês farão o aprendizado.

Este aprendizado é Vibratório, mas também experimental com relação às suas viagens, mas, entretanto, vocês
irão constatar, ao voltar, que há por vezes uma oposição muito perturbadora e desagradável entre o que vocês

vivem nos mundos ditos da sociedade e em meio às esferas da Unidade.

Entretanto, isso é uma passagem obrigatória.

A velocidade em que irão vivê-lo é em função dos seus laços, das suas crenças e dos seus próprios
condicionamentos.

Mas, quando vocês conhecerem a Vibração da Unidade, quando chegarem a atingir a Vibração da Presença e
o momento em que o limiar é atingido, jamais poderão voltar atrás porque vocês terão enfim realizado, em

vocês, o que é a Verdade e o que é a Ilusão.

***

Questão: podemos ascensionar pela simples elevação vibratória ou é necessário reintegrar as
diferentes partes de nós mesmos, em particular a personalidade e a alma?

O que se tornou possível, bem amada, pela Presença do Arcanjo Uriel e do Conclave Arcangélico na sua
Dimensão, no plano Vibratório é, de um lado, permitir-lhes integrar, nesta dualidade, uma parte da Vibração

vinda da Unidade.

Isto se realizou e continua a se realizar neste momento mesmo.

Isto participa do seu desprendimento, eu diria, desta Ilusão na qual você crê e na qual você está persuadida de
que apenas ela prevalece.

Esta é a primeira etapa.

Entretanto, é preciso compreender que é a Vibração do Conclave Arcangélico e a Presença da Vibração do
Arcanjo Uriel que lhes permitem viver nesse corpo, nessas personalidades, a Vibração da Presença e do

Estado de Ser.

No entanto, viajar em Consciência no Estado de Ser é ainda outra coisa.

É uma etapa, eu diria, que irá ocorrer posteriormente.

É preciso de início que vocês controlem a Vibração, nesse corpo de personalidade, a fim de expandir a
Consciência até o limite do que eu chamei de limiar.

Além desse limiar, vocês têm toda latitude e toda liberdade para explorar os mundos da multidimensionalidade
e, aí, vocês penetram diretamente nos mundos da Unidade.



É preciso portanto que encarem um duplo caminho.

Esse duplo caminho pode se fazer de maneira sincrônica, mas também de maneira sucessiva no seu tempo
linear.

A primeira etapa é, portanto, a subida em Vibração.

A subida Vibratória vai lhes permitir conectar, na sua Consciência, o seu corpo espiritual (corpo de Estado de
Ser) que permaneceu no nível do Sol.

Esta subida Vibratória é possível, na realidade, desde o final do seu ano passado porque, naquele momento, a
magnetosfera foi rompida.

Há, portanto, uma conexão que é restabelecida entre o Sol e a Terra.

É por isso, e por esta Vibração (que corresponde à Vibração da Coroa) que vocês são capazes de se
conectarem com os seus corpos de Unidade que permaneceram no Sol.

A segunda etapa é, agora, ativar a Coroa do Coração que é um processo conjunto, ou consecutivo no tempo,
de acordo com os indivíduos.

A ativação Vibratória da Coroa do Coração vai lhes permitir abandonar esse corpo e transferir a sua
Consciência diretamente no seu veículo multidimensional.

Isso corresponde a um acesso pleno e consciente ao que é chamado de corpo de Estado de Ser.

A Ascensão é a reconexão com a Vibração do corpo de Estado de Ser, mesmo nesta personalidade.

É isso que vocês estão vivendo, nesse momento.

Ali haverá também, de novo, um limiar ainda maior da Consciência.

Esse limiar apenas será atingido quando um número suficiente de Vibrações se elevarem para tocar e ancorar
esta nova realidade e permitir, então (ao conjunto desse sistema Solar e não unicamente a esta Terra),

dissolver totalmente os envelopes isolantes.

Nós estamos, atualmente, e como sabem, alguns de vocês, retificando o espaço/tempo.

O que explica que as unidades astronômicas e as unidades de distância que eram dadas pelos planetas que
vocês conhecem, de modo imutável, no seu Céu, não são mais válidas, e isso, obviamente, aqueles que vocês

chamam de cientistas, irão lhes esconder até o último momento.

O mesmo quanto à chegada de corpos estelares provenientes de determinados lugares do seu sistema Solar,
no seu ambiente gravitacional, ser-lhes-á escondido até o último limite.

***

Questão: o que é hoje da Advertência e do Anúncio de Maria?

No que se refere ao Anúncio, está ainda previsto, como foi anunciado pela própria Maria, durante o seu ano de
2010 e, preferencialmente, no mês de maio de 2010, e, eventualmente, até o mês de agosto de 2010.

Entretanto, e como sabem, alguns eventos tem tendência, atualmente, mais de se aproximar de vocês do que
se afastar.

Assim, o Arcanjo Uriel manifesta a sua Presença de diferentes maneiras.

É a Radiação do Arcanjo Uriel que lhes permite conectar, no seu corpo de personalidade, com a Vibração
do Estado de Ser e de colocá-los no estado de Alegria Interior.

Então, agora, no que se refere à Advertência: corresponde a certo número de choques que devem ocorrer na
Humanidade.

Isso é para agora.

Quando eu digo agora, isso poderia ocorrer já, durante o seu mês de outubro, e tem muita chance de ocorrer
no mês em que estão.

Entretanto, não procurem correlação através de um evento físico.

Trata-se, antes de tudo, de um abalo total da Consciência da Humanidade, entretanto, sem que as almas
tenham a possibilidade de ligar isso a um evento espiritual, no momento.

Isso será apenas realizado, para a maior parte da Humanidade, a partir do momento em que o Anúncio de Maria
for feito.



***

Questão: o que tem de específico as almas que se encarnam agora?

Seria extremamente demorado falar de todas essas almas que, hoje, tomam corpos, bem amada.

Entretanto, muitas almas que deixam esse plano não vão mais para os planos astrais, mas permanecem nos
planos de Luz estabilizada, a fim de estarem prontas a voltar, sob uma forma e sob outra, no momento em que

a nova Terra for atualizada.

É preciso bem compreender que inúmeras crianças que se encarnam hoje são seres já despertados.

Elas participam, à sua maneira, da sua encarnação, porque sabem pertinentemente que esse sistema acabou.

Não há, portanto, mais risco, para esses seres que vêm de muito longe e de muito alto, no plano Vibratório, de
ficarem prisioneiros de qualquer matriz.

Essas crianças (não todas, obviamente, mas algumas delas) participam, pelo seu sacrifício da encarnação, na
elevação Vibratória desta Terra, do mesmo modo.

É-lhes possível compreender que tudo, de uma maneira ou de outra, nesse sistema solar, e neste planeta, e no
seu mundo da superfície participa, à sua maneira, da Translação Dimensional.

***

Questão: quais são os índices de subida na Vibração?

Bem amada, a partir do momento em que a sua Consciência se expandir, a partir do momento em que acolher
a Luz e a Verdade, a Vibração das suas lâmpadas no seu corpo se aceleram.

O único marcador da subida Vibratória é, portanto, realmente, uma subida Vibratória.

Isto não é uma visão da mente, nem uma concepção mental.

Isso é uma Verdade vivida na estrutura física.

O corpo vibra, as lâmpadas vibram.

Uma série de funções se ativa.

Obviamente, existem consequências comportamentais, afetivas, sociais, mas são apenas o resultado da
subida Vibratória.

A subida Vibratória está, portanto, antes de tudo, ligada à percepção das Vibrações e a modificação das
Vibrações no seu corpo físico.

Não pode haver subida Vibratória unicamente presente na cabeça, não no plano Vibratório, mas no plano dos
pensamentos e de concepções.

Quando falamos de elevação e de expansão de Consciência, na sua dimensão, falamos realmente do
estabelecimento da Vibração no seu Coração, na sua cabeça e, depois, no conjunto do corpo.

Não é portanto uma visão da mente, não é portanto um índice, mas é realmente uma Vibração que muda.

***

Questão: como utilizar os sete Selos Arcangélicos?

Bem amada, nós demos alguns Selos.

Esses Selos são meios de colocar em Vibração, em vocês, a qualidade específica de um Arcanjo.

A utilização não obedece a técnicas, embora existam.

Deve se fazer além da crença.

Compete-lhes, aí também, experimentar, desenhar um Selo e colocá-lo, por exemplo, sobre uma das suas
lâmpadas, sobre um dos lugares do seu corpo e ver o que acontece.

Não me compete, neste espaço, dar técnicas ou meios fechados de conectar a energia Arcangélica.

Entretanto, é preciso compreender e aceitar que a tripla Radiação que recebem atualmente sobre a Terra
(desde o início deste ano, iniciada pelo Arcanjo Miguel, em março) que é a ativação do Ultravioleta, seguida

pela ativação do Espírito Santo (que está presente desde muito tempo), acoplada à energia da Fonte, permite-
lhes trabalhar na recepção desta energia, na Consciência Unificada.



A Consciência Unificada não é um trabalho técnico, seja com uma oração específica, com um cristal
específico, ou com um Selo específico.

Antes de tudo, e previamente, o mais importante é confiar e se abandonar à Luz.

Abandonar-se à Luz corresponde, atualmente, ao que é para vocês mais fácil para superar a dualidade induzida
pelas encarnações que tomaram, de maneira extensiva, neste planeta.

O ser humano experimenta, desde milhares de anos, para a maior parte de vocês, um 'sistema de controle
humano' que é baseado no controle do mental humano, através da elaboração de crenças sofisticadas, através

da elaboração de certo número de religiões que tem por objetivo afastá-los do que vocês são, que tem por
objetivo afastá-los da Fonte, ou seja, da sua Unidade e das moradas da Alegria.

A alegria, no sentido espiritual, é o oposto do medo.

Progressivamente e à medida que vocês sobem o seu nível Vibratório, o medo se apaga.

Não pode haver qualquer medo, de nenhum tipo, na Vibração da Unidade.

***

Questão: qual é a origem dos textos do Apocalipse e o que devemos pensar?

Bem amada, o Apocalipse é um Livro recebido pelo bem amado João, hoje, um dos 24 Anciões, cuja última
encarnação, como sabem agora, foi Sri Aurobindo.

Foi quem descreveu a chegada do Supramental e da Luz na sua dimensão.

Aquele que, há 2.000 anos, recebeu um texto.

Esse texto, assim como ele mesmo disse, sob ditado de Cristo, seria «doce à boca e amargo ao ventre».

Isso quer dizer que aquele que tentasse compreender esse texto nada iria compreender, porque o alcance
desse texto não está ligado a eventos, mesmo se alguns ali foram colocados.

O alcance desse texto se encontra na leitura Vibratória que pode ser feita, qualquer que seja a língua e, aliás,
isso foi dito pelo próprio Cristo: «aquele que mudar uma vírgula, que seja maldito até o final dos tempos».

Nesse Livro, encontra-se a realidade Vibratória da Unidade, não tanto através da compreensão, mas através da
pronunciação de todas as palavras que ali estão contidas, sem exceção, nos seus capítulos.

Não há, portanto, que querer integrar uma compreensão, mesmo se existir, mas sim, mais, integrar o aspecto
Vibratório que é realizado, não pela compreensão, mas pela leitura em alta voz do Apocalipse de São João.

***

Questão: o que significa o fato, nos sonhos, de ser como que atacado por outras pessoas?

Bem amada, o significado pode ser múltiplo.

Pode corresponder a certo número de conflitos que não estão resolvidos, em si, com relação ao que eu
chamaria de subpersonalidades ou personalidades fragmentadas que fazem a sua Unidade e que não estão

ainda recolhidas.

Mas, entretanto, significa, de uma maneira como de outra, uma necessidade de se liberar de uma série de
modos de funcionamento que, de uma maneira ou de outra, estão ligados a esse fato de ser atacada.

O ataque corresponde a um fenômeno dual.

Por que é que hoje nós atraímos todos vocês, sem exceção, quaisquer que sejam os canais, a atenção sobre
esta noção de Unidade?

Porque na Unidade, há elevação Vibratória.

Na dualidade, você responde no mesmo nível Vibratório, mesmo se isso ocorrer por preces e pela vontade de
uma ação certa e boa, que obedece a princípios que chamariam de morais ou, mesmo, ainda mais elevados,

de princípios espirituais.

Mas esses princípios espirituais ou morais, que se fazem sob a Lei da ação/reação, jamais irão conduzi-los à
Unidade.

É a coisa mais fundamental que lhes mascararam e esconderam os Arcontes, que se revela, hoje, por
diferentes ensinamentos pelo mundo.



Corresponde ao fato de que, enquanto vocês mantiverem a dualidade, não podem sair da dualidade.

Apenas adotando um ponto de vista Unitário que a sua Consciência, pouco a pouco, chega a liberar-se das
ações/reações, de dualidades inexoráveis de toda manifestação, aqui presente, nesta dimensão.

Assim, portanto, os sonhos perturbados, este, como tantos outros, apenas mostram, para vocês, um chamado
para realizar esta Unidade.

Realizar esta Unidade não se faz através de um aprendizado.

Não se faz através de um estudo, mesmo de disciplina esotérica.

Faz-se, ainda menos, através de uma crença, mesmo nova.

Faz-se, e far-se-á cada vez mais, e unicamente, através da subida Vibratória e da Vibração percebida nas
diferentes formas do corpo, mas essencialmente na Coroa da cabeça e da Coroa do Coração.

***

Questão: o que é hoje do ensinamento do tarô? E quais são os limites?

Bem amada, você deve, hoje, integrar que não está mais em um mundo isolado, que o seu mundo se reabre a
influências da Fonte.

Há uma retificação do seu espaço/tempo.

As modificações astronômicas, as modificações do seu Céu, são pelo menos desorientadoras, mesmo para
os seus cientistas.

Como sabe, você está sob a influência do Sol Central da Galáxia, já, desde algum tempo, e de maneira muito
intensa, desde o final de 2008.

Foi essa Irradiação Galáctica que perfurou as bainhas isolantes do seu Sistema Solar.

Na Ilusão em que viveram, certo número de dogmas e certo número de técnicas foram elaboradas e
transmitidas.

O tarô faz parte disso.

Foram meios, únicos e essenciais, de se conectarem com o seu corpo espiritual que não estava conectado
com vocês.

Era uma lembrança, um meio de aproximá-los.

Hoje, vocês devem viver, se isso lhes for autorizado por vocês mesmos, que, o que acontece, nada tem a ver
com uma concepção linear do tempo.

Vocês entram no choque dimensional, ou seja, passam de um mundo fragmentado e dissociado para um
mundo Unificado e de Alegria.

Então, é preciso que abandonem, assim como uma criança pode fazê-lo, todas as suas crenças, quaisquer que
sejam.

Todas as ferramentas, quaisquer que sejam, podem ser de ajuda, mas podem ser também travas.

A única ferramenta, a mais certa para a sua evolução é, ainda uma vez, a Vibração da sua Consciência e esta
deve se fazer com o mínimo de artifício possível.

Isso não quer dizer que deve rejeitar os sistemas de conhecimento, quaisquer que sejam.

Isso não quer dizer que sejam falsos ou que foram verdadeiros e que se tornaram falsos.

Isso quer dizer simplesmente que hoje, você está aí em uma etapa do seu crescimento que está bem além de
tudo o que lhe pode ser conhecido.

Você penetra diretamente em esferas desconhecidas e, nessas esferas desconhecidas, a única coisa que lhe
será útil é sua capacidade para reencontrar este estado de alinhamento com a sua Presença, de alinhamento

com o seu ser e com a Vibração.

Não há ponto de saída fora deste e esta Vibração encontra-se no nível do peito, no chacra do Coração e
também no chacra da cabeça, os dois devendo se casar e se fundir.

Não há outras possibilidades, não há outras ações possíveis além de realizar esta subida Vibratória.

Esta subida Vibratória se faz com o descarte de todas as crenças ou de todos os  condicionamentos, qualquer
que sejam, mesmo espirituais.



É a partir do momento em que você aceitar esta Inteligência da Luz, pelo abandono e diminuição da sua própria
inteligência a esta Inteligência (como disse Cristo na cruz: «que a tua vontade seja feita e não a minha»),

naquele momento, você irá atingir de novo, sem dificuldade, as esferas da Unidade.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=511

03 de Dezembro de 2009

***

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=511


Questão: a matemática é uma expressão pura da Fonte ou foi também falsificada?
Bem Amado, o que é onda, forma, Vibração, cor, corresponde, evidentemente, à Fonte.

A falsificação não se encontra nos números.
A falsificação encontra-se em certo número de forças eletro-gravitacionais que induzem a um funcionamento

separado da Luz.
E inúmeros elementos matemáticos, obviamente, além do seu mundo dissociado, têm em conta uma série de

fatores que vocês não conhecem, em meio a esta Ilusão, em particular, o que chamam de forças gravitacionais,
de eletromagnetismo, simplesmente não existem.

Elas são substituídas por um princípio de atração que não está ligado a qualquer carga elétrica ou magnética,
mas, bem mais, a um conjunto de Vibrações referentes a partículas que vocês não conhecem em sua

Dimensão.
A falsificação é, antes de tudo, um sistema de crenças que os têm induzido a funcionar em uma forma contrária

da vida, marcada por estados específicos, em relação com atrações e repulsões que nada têm a ver com o
que acontece nos mundos da Fonte e nos mundos Unificados.

Assim, os números, as formas e cores, as Vibrações, são de uma gama reduzida, em sua Dimensão.
Mas, mesmo nesta gama reduzida, existe assim mesmo a matriz necessária que existe no nível da Fonte.

Jamais aqueles que falsificaram o espaço/tempo que vocês conhecem puderam cortar de maneira definitiva,
mesmo tendo tentado, a sua ligação, mesmo estreita, ao que vocês são.

Eles ainda não compreenderam que a Vida não pode ser manifestada sem a concordância da Consciência,
sem o acordo de uma qualidade específica da Consciência.

Então, obviamente, nesse mundo existem criações específicas, desprovidas de Consciência e de Alma, que
têm, no entanto, forma humana, mas que não são habitadas por Consciências de Luz.

São os portais orgânicos que não têm qualquer ligação com a Consciência.
Esses portais orgânicos são baseados sobre modos do que vocês chamam de predadores, cuja única função

é a predação e onde toda inteligência foi colocada a serviço da predação.
A um dado momento, vocês irão compreender e ver, por vocês mesmos, pelos sentidos e pela Vibração, que

alguns Seres que têm uma aparência humana não são mesmo dotados de Consciência.
Esses portais orgânicos, puramente biológicos, sem apoio de Consciência, representam um número

significativo do que denominam Seres Humanos nesta densidade.
Vocês não têm que se preocupar com isso porque a predação é perfeitamente eficaz em uma escala que eu
qualificaria de global, mas totalmente ineficaz frente à Luz e frente a um portal de Consciência desprovido de

um portal orgânico, ou seja, um ser realmente constituído de Luz.
Vocês não têm, excessivamente, que se preocupar com isso, mas isso fará parte, também, de alguns
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desvendamentos.
Vocês irão se aperceber de que algumas formas de Vida não são, contrariamente ao que lhes quiseram fazer

crer, dotadas de Consciência, mas simplesmente dotadas de comportamentos ligados à predação.

***

Questão: seguir um tratamento médico é um obstáculo ao acolhimento da Luz?
Bem Amada, não existe qualquer obstáculo, de qualquer tipo, que possa impedir o Ser Humano de se

reconectar com o que ele é.
Os únicos obstáculos são, antes de tudo, suas próprias crenças e seus próprios medos.

Obviamente, certo número de elementos que tentaram implantar na humanidade, baseia-se no ‘sistema de
controle humano’, ou seja, no medo e a manutenção do medo.

Vários venenos foram introduzidos em suas Consciências biológicas.
Entretanto, a sua Consciência pura não foi alterada por isso.

A Luz que é vertida sobre vocês, a Radiação Ultravioleta, a Radiação do Espírito Santo, a Radiação da Fonte,
tem efeitos cumulativos nas suas células, tornando, literalmente, as suas células radioativas.

Ou seja, emissoras de Luz.
Há uma real transformação biológica.

Alguns obstáculos foram colocados no seu caminho, na liberação do seu DNA e do seu patrimônio.
Esses obstáculos foram suprimidos, há alguns meses.

Não voltarei nisso.
Hoje, vocês têm toda liberdade.

Os únicos obstáculos, lembrem-se, podem apenas ser as suas crenças e os seus preconceitos.
Entretanto, e ainda hoje, alguns Seres podem estar bloqueados, de maneira temporária, pela expansão da Luz
neles, devido ao fato, em particular, do acometimento de algumas Lâmpadas, de alguns centros energéticos

específicos que regulam a entrada, justamente, das energias no corpo.
Então, sim, no momento, algumas doenças podem ser obstáculos ainda transitórios ao estabelecimento da

Luz, em algumas pessoas, ao estabelecimento de maneira mais duradoura.
Mas a fulgurância da Unidade irá tocá-los, de todo modo.

Vocês não tenham qualquer preocupação com relação a isso.

***

Questão: como desenvolver uma relação mais constante com o Anjo Guardião?
Há, Bem Amada, duas respostas complementares: a primeira é, obviamente, o que eu chamaria de nível

Vibratório.
Mas lembre-se de que existem casos específicos, em particular, nas situações de urgência onde o Anjo

Guardião pode intervir na sua dimensão.
Isto é raro.

A primeira condição é, obviamente, portanto, a capacidade da sua Consciência para vibrar em oitavas
diferentes das oitavas do limite que existe nesta dimensão dissociada.

A segunda condição é o estabelecimento de uma ponte de Luz que deve se construir, que está diretamente
ligada ao que é denominado, na tradição oriental, a tradução mais de acordo seria: Cordão Celeste.

Esse Cordão de Luz é chamado de Antakarana.
Ele se constrói e estabelece um ponto de Luz entre você mesmo e o seu corpo espiritual que permaneceu no

Sol.
Esta construção do Antakarana se acompanha de certo número de sintomas extremamente precisos e, em

particular, do aparecimento do que é chamado de Canto da alma ou Nada.
Esse Canto da alma não é uniforme.

Ele é multiforme.
Existe certo número de variedades e de elevações.

Assim, o reencontro com o Anjo Guardião pôde se fazer, para alguns Seres, de maneira efêmera e de maneira
mais ou menos consciente, durante a Radiância do Arcanjo Jofiel.

Hoje, a elevação Vibratória deve ser destinada, sobretudo, a fazer-lhes tomar contato com a sua realidade
multidimensional.

Nesta realidade multidimensional, no Estado de Ser manifestado neste corpo, aqui mesmo, ou no Estado de
Ser manifestado no Sol, em outras dimensões, cada caminho é diferente, cada reencontro é diferente.

Alguns são levados a reencontrar formas de vida específicas, outros não estariam prontos para viver tais
contatos e tais reencontros.

Assim, o que lhes chega está exatamente em relação com o seu nível Vibratório e com a constituição do seu
Cordão Celeste.



Não há que forçar.
O mais importante é viver a própria Vibração.

A partir do momento em que você permanecer centrado no que foi descrito por Sri Aurobindo, a partir do
momento em que permanecer centrado no Coração, como descreveu Mestre RAM, você tem a capacidade

para se estabelecer na Vibração.
O resto não é supérfluo, mas virá a seu tempo, se for necessário.

Nada mais é necessário senão a Vibração da Luz.

***

Questão: como conhecer aqueles que me acompanham em outros planos?
Bem Amado, eu não tenho qualquer razão de lhe dar esta informação, porque ela pertence a você.

O que traria nomear tal Anjo, ou tal outro Anjo, ou tal outra Entidade de Luz?
A reconexão da energia não é suficiente através da Consciência que foi insuflada no nível do Coração?

Hoje, muitos Corações se abrem.
Os Corações se abrem e, por vezes, os seres bem intencionados que vigiam vocês, qualquer que seja seu

status, vêm, de algum modo, dar uma ajuda de Luz para acelerar o processo.
Não há que focalizar esses seres.

Muito numerosos seres estão presentes entre vocês, desde já, e se aproximam da sua dimensão.
Todas as forças da Confederação Intergaláctica, todas as forças ligadas aos Anjos do Senhor, e uma multidão

de entidades de Luz, estão presentes, vigiam e assistem, assistem e estão prontos.
Compete-lhes, simplesmente, viver esta fulgurância e aceitar as manifestações, sabendo que o que vocês

vivem irá ocorrer, para uns e outros, a seu ritmo.
Mas, tenham em mente que o mais importante é a Vibração do seu Coração e não para dizer Pierre, Paul ou

Jacques, mas, sim, a sua Vibração interior.
A única Chave está nesse nível.

Entretanto, compreendam bem que as formas de Vida, nas moradas da Unidade, são extremamente variadas.
As formas de Consciência, também.

O que tem, para vocês, certo sentido de estética, poderia parecer, a outras Consciências, uma banalidade
aflitiva.

Então, a fim de evitar todo trauma, eu diria, do choque de civilizações, é importante permanecerem centrados
na Luz que é comum a todos os reinos e a todas as Dimensões, nas moradas da Unidade.

Há também aí, nesse nível, um aprendizado.
Qualquer um que foi privado da luz durante muito tempo não pode ser levado assim, de um só golpe, à plena

luz do dia.
Tornar-se-ia cego.

Do mesmo modo, para os povos que moram e residem nas múltiplas moradas da Unidade e da Fonte, há um
aprendizado a respeitar.

Este aprendizado se faz a um ritmo que lhes é próprio.
E esse ritmo é guiado pela sua capacidade Vibratória, e nada mais.

As crenças, assim, não são um obstáculo.
As crenças são um obstáculo de vocês, com relação a vocês mesmos, quaisquer que elas sejam.

Obviamente, se vocês imaginam ver um Anjo Guardião sob tal forma, isso faz parte de uma crença, porque
vocês não o viram sob esta forma.

E retenham também que as formas não são congeladas nas multidimensões e nos multiversos.
Somente na sua Dimensão dissociada que a forma congelada é a regra e que a opacidade é a regra.

Em todas as outras Dimensões da Unidade há transparência e a possibilidade de modificar as formas que ela
concebe.

Mas isso sobrecarregaria suas cabeças.
Contentem-se, ainda uma vez, de vibrar no Fogo do Amor e no Fogo do Coração.

***

Questão: poderia nos falar de Uriel e da reversão?
Isso pertence ao próprio, ao Arcanjo Uriel.

O Arcanjo Uriel é o Anjo da Presença.
É aquele que intervém no impulso de uma Dimensão e no final de uma Dimensão.

Assim como as Chaves Metatrônicas, o Arcanjo Uriel instala em vocês o instante presente, o que é chamado
de Presença do Ser e de Ser na Presença (disso que foi emitido um protocolo com o mesmo nome).

É ele que permite este alinhamento no seu Coração, fora do seu espaço/tempo e, no entanto, manifestando-se



no seu espaço/tempo, para dar-lhes a certeza da sua Ligação e da sua Vibrância.
Ele é o Mensageiro da Pomba.

Ele é o Anjo da Presença e o Anjo da reversão, efetivamente.
Quem diz reversão, diz parada de movimento.

A parada do movimento se firma e se encontra em meio à Presença e nem meio ao Ser.
Uriel intervém em todos os processos de reversão.

E a reversão é múltipla: refere-se à reversão do sentido dos valores, do exterior para o interior.
Refere-se à reversão do planeta: da Extraterra à Intraterra.

Refere-se à reversão para a Luz, enfim, eterna e não mais alternante.
Tudo isso faz parte do trabalho de Uriel, através do anúncio da sua Presença, da sua Vibração.

Coisa que vocês experimentam agora, e que irão experimentar cada vez mais frequentemente, assim como
disse Sri Aurobindo: «a partir do momento em que a aurora do último dia for levantada».

***

Questão: o sofrimento faz parte do aprendizado da Luz e, se não, como evitá-lo?
O sofrimento absolutamente não faz parte do aprendizado da Luz.

O sofrimento faz parte do aprendizado da Sombra da Luz, nesta dimensão.
O sofrimento é um meio, quando atinge certa extensão, de desencadear o fenômeno do abandono à Luz.

Mas está longe de ser a regra.
O sofrimento participa da Ilusão.

Participa de uma gravidade, de uma contração e de uma Sombra e de uma densidade que não pode existir no
mundo da Luz Unificada.

O sofrimento foi utilizado para constranger o ser humano, em muitos pontos e em muitas funções: sofrimento
do corpo, psicológico, de estar separado da Fonte.

Em última análise, o único sofrimento autêntico é aquele que os priva da sua Dimensão de Eternidade.
Então, sim, o retorno da sua Dimensão de Eternidade e de Estado de Ser assinala o final do sofrimento, de

todos os sofrimentos.
Mas, ainda uma vez, aquele que tem muito sofrimento não pode, de um dia para o outro, abandonar os seus
sofrimentos e as suas crenças, porque a Vibração da Luz deve se estabelecer no interior desta alma e no

interior desse corpo.
Entretanto, a Luz é um bálsamo sobre o sofrimento.

A Luz não é um fator de superação do sofrimento, nem o sofrimento um fator para chegar à Luz.
O objetivo do sofrimento faz parte desta dualidade e desta Ilusão.

Nos domínios Unificados, qualquer que seja a dimensão, não pode existir o mínimo sofrimento, porque a Fonte
é Alegria, a Fonte é felicidade e a Fonte não pode tolerar o menor sofrimento.

***

Questão: há um risco ao olhar o Sol nos olhos e ali ver formas, cores?
A resposta é diferente de acordo com cada Consciência.

Alguns Seres, hoje, sentem esta atração pelo Sol, porque bem sentem que a solução está no Sol.
Alguns Seres não podem olhar o Sol, sabendo que a solução está no Interior.

Vocês devem respeitar o que lhes diz a sua fisiologia.
Se vocês ficarem ofuscados depois de olharem o Sol, é preferível não recomeçar.

Alguns Seres, hoje, têm a capacidade para fixar o Sol de maneira infinita e para ali perceber modificações de
forma e de cor.

Tudo depende do seu grau de transformação no nível das suas células óticas.
Portanto, cada resposta é diferente.

***

Questão: o novo astro que vemos no Céu, e que brilha de forma particular, é uma embarcação?
Bem Amada, a Terra é uma Embarcação espacial.

Vocês são, vocês mesmos, uma Embarcação espacial, na sua Eternidade.
Não há limite.

Tudo é Embarcação.
Embarcação significa transporte.

Então, obviamente, as estrelas do seu Céu não têm mais as mesmas características e não somente uma



estrela.
Isso corresponde ao afluxo crescente da Luz vindo do Sol Central da Galáxia no seu Sistema Solar.

As cores mudam.
O Céu muda.

As estrelas, os planetas, mudam, também.
E o que você descreve, Bem Amada, não é uma estrela, mas é um planeta do seu Sistema Solar.

***

Questão: acalmar o psiquismo pode igualmente acalmar os elementos exteriores, as tempestades?
Bem Amada, ao contrário.

Isso irá acelerar a sua liberação da Ilusão.
Assim, portanto, progressivamente e à medida que a Luz crescer em você, os eventos exteriores serão cada

vez mais fortes.
Eles correspondem também, para este planeta, à sua própria liberação.

***

Questão: com todas essas modificações do Céu, como se situa hoje a astrologia?
É preciso aceitar que vocês são bem mais do que os astros desse Sistema Solar, e do que os astros vindos

do universo fizeram de vocês.
Vocês são Seres chamados de Sementes de estrela.

Vocês são ilimitados.
Sozinhos, vocês são limitados e condicionados, uma parte de vocês que participou desta Ilusão.

Assim, portanto, vocês devem se liberar de todas as crenças e de todas as Vibrações que não são a Vibração
da Luz original e autêntica.

Vocês estão sujeitos às influências astrais e astrológicas o tanto que a aceitarem.
Vocês devem, nesse nível, também, reencontrar a sua soberania e a sua liberdade.

Vocês devem voltar a ser seres liberados e soberanos.
A soberania consiste em aceitar unicamente a vibração da Fonte e não se deixar influenciar, ou dominar, ou

controlar, por qualquer autoridade exterior a vocês.
Isso faz parte do que vocês estão vivendo.

Entretanto, certo número de alinhamentos específicos, como sabem, vão existir nos próximos meses e anos,
nesse Sistema Solar.

Eles irão assinalar a destruição total dos envelopes chamados de protetores, mas que os isolavam da sua
dimensão mais luminosa, portanto, hoje, do Sol.

***

Questão: meus dons, meus talentos, vão aparecer no momento da integração do corpo de Estado de
Ser?

Bem amado, não me compete definir.
O que você chama, de início, de dons e de talentos?

O único dom e o único talento que sempre existiram é o de ser Eterno e o de ser Ser de Luz.
Sem exceção.

É preciso bem admitir que, penetrando nas moradas da Eternidade e na sua dimensão de Estado de Ser, tudo
o que vocês denominam talentos, dons ou potenciais, não tem mais razão de ser.

A partir desse momento em que você se torna perfeito, como o Pai e como a Fonte o é, a partir daquele
momento, você tem todos os dons, todos os talentos, todos os potenciais, porque esta dimensão não existe

mais, simplesmente.

***

Questão: o Anjo Guardião seria de fato uma parte da nossa Alma?
Isso é uma crença que não tem qualquer sentido.

Estritamente nenhum.
O que você denomina Anjos, Arcanjos, Hierarquias (eu falo das Hierarquias Angélicas e não do que chamam de

Hierarquia dos Mestres), essas Hierarquias aí, são bem reais.
Elas subsistem, independentemente da sua Consciência.

Obviamente, no nível da ultratemporalidade, não é impossível que alguns de vocês se revelem ser Anjos, em



Verdade.
Mas algumas almas humanas são bem mais do que Anjos, na sua dimensão de Estado de Ser e de Eternidade.

Existe certo número de seres humanos que passaram pelas portas da encarnação e que deixaram suas
marcas, pela sua passagem, e em todas as tradições (orientais, como ocidentais, ou ainda como extremo

orientais) e que foram almas que tomaram um corpo físico, mas que vieram bem além dos Anjos, bem além
dos mundos que estão no limite do antropomorfismo.

***

Questão: por que a morte na cruz para ser uma boa alma?
Bem Amado, a morte na cruz, no plano simbólico, reconta uma história.

Esta história é aquela da crucificação e, portanto, da liberação do tempo da Ilusão.
É um caminho iniciático.

Esta forma de cruz e esta crucificação são profundamente diferentes conforme os seres.
Não há, propriamente falando, crucificação real, exceto, talvez, em outros tempos.

Entretanto, hoje, vocês passam, todos vocês, na escala coletiva, por esta cruz.
Mas esta cruz não é um sofrimento: ela é Ressurreição ou morte.
Ela é de acordo com o que você decide e com o que você crê.
Com relação à noção de boa alma, não existe boa ou má Alma.

Isso é um julgamento de valor correspondente à dualidade.
A alma e o Espírito são conscientes e perfeitos de toda a Eternidade.

Somente este corpo perecível, e a Ilusão à qual vocês participam, não são perfeitos.
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Questão: o que você chama de «alinhamento»?

O alinhamento que vem ao espírito do ser humano, nesta dimensão, é o alinhamento, já, em si,
independentemente de toda dimensão exterior, tal como vocês denominam este alinhamento

corpo/alma/espírito mas, hoje, os alinhamentos que lhes são propostos e que vivem, vão bem além desta
dimensão Tri-Unitária, eis que vocês têm um primeiro alinhamento que se faz ao que denominaria sua Fonte
intraterrestre e um segundo alinhamento que é o seu alinhamento à sua Fonte extraterrestre, à sua

dimensão Estelar.

Este alinhamento foi-lhes revelado e revela-se a vocês, desde o início deste ano, por intermédio do
Conclave Arcangélico e por intermédio dos Casamentos Celestiais.

Existem também alinhamentos com relação ao que é denominado suas Linhagens Espirituais.

Com efeito, cada Semente de Estrela tem quatro linhagens espirituais que são seus quatro pilares de
origem: isto também é um alinhamento e um centramento. Existem, assim, múltiplos alinhamentos.

Assim, como lhes foi pedido, durante os Casamentos Celestiais, de alinharem-se com a energia do
Ultravioleta. Assim, foi-lhes solicitado alinharem-se com a Fonte. Assim, foi-lhes solicitado alinharem-se

com o Espírito Santo.

Esta noção de alinhamento os remete ao caminho certo que é o caminho da Unidade. Estar alinhado
é estar unificado. Estar alinhado é estar em Unidade e em Verdade. Estar alinhado permite, enfim,

ressoar na Vibração a mais certa que é aquela da sua totalidade, do seu Estado de Ser.

Estar alinhado significa também viver no Estado de Ser e não mais sob a influência da personalidade.
Então, como fazer? Existem numerosas técnicas e meios de ali chegar mas, hoje, vocês redescobrem toda a

potência do seu pensamento e do seu Espírito. Assim, basta-lhes solicitar o alinhamento.

Do mesmo modo, e até o presente (assim como acaba de dizer-lhes o Arcanjo Miguel), era-lhes
necessário pronunciar em alta e distinta voz as Chaves Metatrônicas. Hoje, basta nelas

pensar interiormente para que revelem-se, em vocês, na cabeça e isso tornar-se-á cada vez mais fácil.

Progressivamente e à medida em que o tempo passe nesta Dimensão, vocês alinhar-se-ão, de maneira
espontânea, sem o querer, entrando em ressonância, em qualquer lugar, com o que vocês são.

O alinhamento é portanto ressonância, ressonância com vocês mesmos, ressonância com a
Unidade.

Obviamente, poderão ser alinhados graças aos vegetais, graças às árvores, graças aos cristais e também de
outros modos, mas o melhor alinhamento é aquele que lhes é buscado por sua própria Consciência,

diretamente, e pela Inteligência da Luz, isso se realiza instantaneamente.

Nos alinhamentos, não pode existir sofrimento. Nos alinhamentos, não pode existir alteração. Nos
alinhamentos encontra-se, obviamente, a Alegria, a Verdade e a fluidez.

***

ANAEL - 12 de dezembro de 2009
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Questão: o que significa o fato de ser atraída, em estado de Consciência modificado, por um buraco
negro?

Bem amada, a experiência da consciência modificada pode-se viver de múltiplas maneiras.

A experiência que lhes é solicitada hoje é de se juntarem ao seu Estado de Ser e à sua Unidade.

Entretanto, aí também, existem diferentes caminhos para chegar. Algumas experiências são vividas, hoje, por
múltiplos Seres Humanos e lhes é preciso aceitar e compreender que a passagem do seu estado

dissociado para o seu estado Unificado se faz por um ponto nodal que é um ponto de reversão. Esse
ponto de reversão pode, efetivamente, ser assimilado, em sua linguagem, a um buraco negro.

Não é, propriamente falando, um buraco negro, mas um tecido nodal de reversão e um feixe nodal de
reversão.

O que acontece no momento dessa reversão é, aliás, o mesmo que ocorre durante a passagem da vida à
morte, ou ainda quando da passagem do ventre materno ao ar da encarnação. Nesses momentos,

existe um fenômeno de reversão.

Esse fenômeno de reversão pode ser vivido como um instante angustiante porque os marcadores habituais
cessam, porque todas as manifestações habituais cessam.

Esse fenômeno de reversão deve entretanto ser vivido, porque é além da reversão que se encontra o
Estado de Ser e a Luz. É necessário deixar morrer a personalidade, o que não quer dizer lutar contra,
o que quer dizer, simplesmente, aceitar que esta se apague a fim de que nasça uma outra experiência

e um outro estado de Ser muito mais Unitário.

Há necessariamente um ponto de passagem que pode se acompanhar, de maneira extremamente fugaz, e por
vezes de maneira extremamente violenta, para alguns seres, por um sentimento de soltura ou de buraco negro.

***

Questão: como dominar esse processo?

Bem amada, não é questão de dominar o que quer que seja, é questão de ali abandonar-se.

A Consciência Unitária está aí, entre vocês, desde o início dos Casamentos Celestiais.

Alguns seres estão adiantados e vivem já as manifestações do Estado de Ser, outros não as vivem ainda.

As estruturas, também, não estão todas prontas nos mesmos momentos, nos mesmos instantes, ou nas
mesmas funções.

Entretanto, convém compreender que a maneira de ali chegar não é um exercício nem uma técnica mas,
bem mais, um ato de fé e de abandono total à Inteligência da Luz: é renunciar a si para encontrar a

Eternidade.

Esse é um mecanismo da Consciência extremamente preciso, não necessita de focalização ou de atenção,
não necessita de exercício específico mas, bem mais, de um deixar fazer.

Eu ilustraria isso pelo Cristo na cruz. Esse momento preciso do Ser Humano é a ressurreição, mas a
ressurreição não pode ocorrer senão depois da crucificação e a crucificação é um buraco negro, é o
momento do último abandono, é o momento em que aceitamos (sem no entanto ver, ou integrar, ou

compreender) que há outra coisa.

Mas esta outra coisa situa-se de maneira importante, unicamente quando aceitarmos ir atrás do espelho e não
na frente, e isso não pode se controlar, isso não pode se dominar, isso apenas se pode aceitar e consentir. A

fim de vivê-lo, é preciso abandonar-se.

***

Questão: como se reconectar com a missão de nascimento?

Bem amada, hoje, o mais importante não é resolver tal ou tal problema, haverá sempre problemas a resolver,
quaisquer que sejam.

No elemento da minha resposta à questão anterior, o mais importante é, realmente, este
abandono: abandonar-se ao maior de si a fim de encontrar o Si, em sua grandeza, é um ato indispensável.

Isso necessita voltar o olhar para o que é denominado sua soberania integral.
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Voltar a ser soberano de Si mesmo necessita, paradoxalmente, abandonar-se totalmente e portanto,
abandonar a soberania da personalidade.

Isso necessita um soltar importante mas, bem mais que um soltar, aceitar que, para ser bem mais do que
vocês acreditam ser, é preciso já deixar morrer o que acreditam ser.

E isso não é sempre fácil porque existem sistemas de crenças e sistemas de identificação que os
mantêm nesta ilusão nas crenças.

Vou tomar um exemplo muito simples: vocês se acreditam limitados, quando são ilimitados. Vocês acreditam
ter medo do vazio porque isso pode vir de um conflito que denominaram transgeracional ou então de um carma

mas, fundamentalmente e em definitivo, o carma e o transgeracional não existem senão porque vocês
acreditam neles.

Enquanto tiverem a menor crença, não poderão ir além desta crença, mesmo se têm a impressão, nesta
Dimensão, que conhecer uma crença lhes permite superá-la.

Bem, isso é falso: vocês não podem superar uma crença, ela apenas pode se apagar por si pela
Inteligência da Luz.

Assim, enquanto aderirem, nesta Ilusão, à menor das crenças, estarão sob o corte regulado desta crença,
qualquer que ela seja.

Do mesmo modo, eu poderia lhes dizer que a morte é uma crença, e ela o é, realmente.

Descobrir o ilimitado é também aceitar o ilimitado, mesmo sem conhecê-lo e mesmo sem vivê-lo. A aceitação
do ilimitado, sem conhecê-lo e vivê-lo passa obrigatoriamente pela noção de abandono.

Assim, como diz o Arcanjo Miguel, vocês não podem resistir. A resistência gera atrito e oposição.

Os domínios do Estado de Ser são Unitários, onde não existe nem atrito, nem oposição, mas acessá-
lo necessita passar para além do conjunto de crenças. E quando digo passar para além, isso não quer
dizer lutar contra mas, bem mais, aquiescer ao que está além que, no entanto, vocês ainda não conhecem.

Entretanto, os Casamentos Celestiais, e o que vivem, todos, uns e outros, em seu grau, participa desta
revelação.

***

Questão: o que é dos Mestres Ascensionados, do seu ponto de vista?

Bem amado, hoje, eu responderia isso de dois modos.

O primeiro, é que, quaisquer que sejam as hierarquias, quaisquer que sejam os mundos
dimensionais existentes, pelo instante, acima de vocês, reencontrarsua soberania é reencontrar sua

Unidade.

Isso associa à noção de abandono à Luz.

Nenhum ser, mesmo a própria Fonte, não pode obrigá-los ou acompanhá-los, se vocês mesmos não
tiverem feito o caminho de se abandonarem.

Entretanto, devem, nesta Dimensão, reencontrar sua soberania. Isso quer dizer,assim como dizia
Buda, que «se você encontra Buda no canto da rua, é preciso matá-lo». Isso quer dizer que você não

pode se identificar a qualquer Ser porque isso é uma crença, mesmo se o Mestre for real e autêntico.

Devem, portanto, despojarem-se, literalmente, de tudo o que é crença, mesmo nesse nível.

Assim como foi dito por numerosas pessoas, o Mestre da Luz e a Divina Maria voltam entre vocês e
são suas qualidades Vibratórias que vocês devem encontrar. Elas estão em vocês para revelá-los a

vocês mesmos. Não estão aí para salvá-los. Somente vocês mesmos podem se salvar e ninguém
mais.

Então, segundo elemento da resposta: de nada serve saber se o que você chama de hierarquia de
Mestres ascensionados é Verdade ou Ilusão. Eles serão Verdade, para você, em um certo nível de

seu caminho, porque eles o ajudarão a crescer e a evoluir mas, a um dado momento, mesmo esses
Mestres, se eles lhes parecem autênticos e verdadeiros, a um dado momento, devem, eles também,

desaparecer. Isso é a reversão à sua Unidade.

Você não deve depender de qualquer outra entidade, qualquer que seja (humana ou espiritual) e
qualquer que seja o seu mundo Dimensional.

É nesta condição que você reencontrará sua liberdade de ser com eles. Toda relação de
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É nesta condição que você reencontrará sua liberdade de ser com eles. Toda relação de
dependência deve terminar, nesta Dimensão, como com as multidimensionalidades.

Nós estamos aí para mostrar-lhes, para acolhê-los na Vibração, mas não estamos aí para fazer o
trabalho em seu lugar, isso é impossível.

***

Questão: poderia nos falar de Shamballa?

Bem amado, volto a questão: o que é, para você, Shamballa? Onde está situado? Em qual espaço
dimensional? Em que lugar desta Terra? ou em um outro universo? Quais são os habitantes? Qual é

seu papel e sua função?

Se tomamos, por analogia, os 24 Anciões, seu papel é extremamente preciso: eles dirigem para vocês,
por sua Consciência Unificada dos 24, um certo número de qualidades energéticas.

Eles adaptam as forças da Luz às reações do Humano.

Existem numerosos domínios nas moradas do Pai, esses domínios são múltiplos, têm diferentes
funções. Entretanto, não me compete dar-lhes a Verdade ou a Ilusão de tal ou tal esfera, porque toda esfera

é, em algum lugar, ilusória e toda esfera é, em algum lugar, Verdade.

Tudo depende do ponto de vista e do olhar que olha: a um nível de Consciência, aquilo é Verdade. A um
outro nível, aquilo não existe mais.

Entretanto, convém guardar na mente que o mais importante é o si mesmo face a si mesmo. Você não pode
encontrar, em específico, no nível multidimensional, enquanto não aceitar fazer a peregrinação para você, de

se olhar tal como é, no interior e em Verdade. Isso participa do desvendamento do que você é.

Entretanto, obviamente, uma vez que tenha cruzado as portas do Estado de Ser e lhe seja possível viajar
nos espaços multidimensionais, você poderá dialogar, trocar e viajar com os Arcanjos ou com as

Embarcações da Confederação Intergaláctica mas, para isso, lhe é preciso aceitar inicialmente fazer o
luto de tudo o que não é você, a fim de reencontrar o todo.

É diferente conceber o Shamballa mentalmente, intelectualmente e Vibratoriamente do que viver
Shamballa no interior de Si.

Tudo separa essas duas concepções e essas duas Vibrações.

Em um caso, há projeção no exterior e um poder exterior. No segundo caso, há apropriação de um poder
interior onde, neste espaço interior, podem se estender o conjunto de mundos e o conjunto de Dimensões.

É preciso mudar o olhar e a percepção, mudar a orientação, mesmo, de sua energia: o resultado não
é o mesmo.

***

Questão: os fios de DNA estão relacionados às doze estrelas de Maria?

Bem amada, como disse o Arcanjo Miguel, em particular no início dos Casamentos Celestiais, há
correspondência total.

Entretanto, o conjunto do Conclave decidiu não lhes desordenar a cabeça com esses conceitos, sabendo
que a Inteligência da Luz os fará viver isso mas não pela compreensão.

A compreensão não faz parte do processo Vibratório: saber que existem pontos de Vibração na
cabeça, em relação com as doze Estrelas de Maria, ou ainda em relação com os doze fios de

DNA, não lhes adianta nada na Vibração.

O importante, cada vez mais, nos dias, semanas, meses que vêm, é centrarem-se nos espaços Vibratórios
e nada mais.

Cultivem em vocês a Vibração e afastem de vocês tudo o que é conhecimento exterior.

***

Questão: como melhorar a qualidade dos cuidados, em um espaço terapêutico?
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Bem amada, isso é um problema importante, porque, a partir do momento em que toca as esferas da
Unidade, a partir do momento em que vive a quintessência, você não pode mais agir exteriormente no

sentido que chama de cura, porque a cura (que isso seja com o olhar de um médico, de um
magnetizador, de um energizador ou de qualquer abordagem energética) a remete, de maneira

inexorável, à dualidade.

Ora, quando você descobre a Unidade, é extremamente difícil funcionar na dualidade. 
E, entretanto, existem ainda numerosos Seres que nada conhecem desta noção de Unidade, e que não vivem

mesmo as primícias, e para eles, é necessário continuar a agir, obviamente, na dualidade.

Mas, lhe é preciso aceitar e compreender que, a partir do momento em que você mesma acessa
esses espaços Unitários, sua vida mudará completamente, porque não pode mais haver ação sem

reação.

E quando você é Unitária, você está nos domínios da Graça e a cura é instantânea para você, mas é
instantânea também para aquele que a faz ressoar, na condição de não manter, nele, a dualidade.

Ora, o princípio de cura é um princípio de dualidade. O princípio Unitário está além do bem-estar e da
doença.

O princípio Unitário não tem o que fazer da doença, não tem o que fazer do corpo, mesmo aceitando que esse
corpo seja seu Templo Interior.

Entretanto, o ponto de vista é profundamente diferente, o olhar que você coloca é, também, diferente.

Quando você toca as esferas da Unidade, a Luz é onipresente e rege sua Vida.Ela vibra, ao nível celular,
de modo diferente e implica, em você, um ajuste profundamente diferente com relação às crenças, com

relação aos conhecimentos, quer sejam os conhecimentos físicos, psicológicos, energéticos.

Há, portanto, realmente, uma revolução a fazer e a levar a efeito e que se faz, aliás,quando você toca o
domínio do Estado de Ser e da Unidade.

Assim portanto, esta questão a remete a você mesma: se você mesma toca a Unidade, como pode
continuar a exprimir, manifestar ou curar segundo as leis da dualidade?

Haverá um momento em que, estando impregnada da Vibração da Unidade e do Estado de Ser, sua
presença, por si, será atuante, tornar-se-á ação de graça, não terá portanto mais necessidade de se apoiar

sobre o que se chama diagnóstico ou identificação.

Isso é para breve, de maneira muito ativa, e de maneira verídica, e de maneira verificável.

***

Questão: as dificuldades encontradas fazem parte das mudanças em curso, são normais?

Bem amada, não há nada anormal nisso.

Muitos seres que se aproximam do Estado de Ser vivem perturbações importantes, em sua situação
afetiva, material ou profissional.

Não há lugar para se inquietar com relação a isso, mesmo se as coisas lhes pareçam difíceis, por alguns lados.

Vocês constatarão que, de fato, com o olhar do Estado de Ser, isso foi, na realidade, uma imensa liberação.

Não mais dar seu poder a ninguém nesse mundo é uma etapa importante na liberação.

Não entendam, com isso, que preconizo uma forma de anarquia, eu preconizo, simplesmente, a liberação e
a liberação não é a mesma para todo ser humano: alguns têm simplesmente que se livrar de alguns pesos em

sua família, outros têm necessidade de tudo mudar para encontrar sua liberdade e sua liberação.

Assim, portanto, os eventos que os assolam hoje, de maneira por vezes violenta, em outros lugares, em outros
espaços, na perda disso ou daquilo, mesmo se são acompanhados do fenômeno da angústia, são, e vocês

irão se aperceber muito em breve, das grandes liberações.

Isso os obriga a se colocarem no instante presente, a saírem da cabeça, do mental e da interrogação
sobre seu futuro, porque o futuro não tem lugar de ser.

O Estado de Ser encontra-se no instante presente e na Verdade do momento, na Vibração.

Progressivamente e à medida em que penetrarem esta Vibração, tudo o que é oposição dissolver-se-á. Vocês
tornar-se-ão, então, cocriadores conscientes de sua Verdade. Vocês não arriscam nada. Não lhes faltará

nada. A providência, no sentido mais nobre, a Divina Providência, manifestar-se-á a vocês.

***



***

Questão: cada vez mais pessoas têm medo da morte. Como reagir?

Bem amada, isso é bem paradoxal, eis que a morte não existe mais.

Até o presente, quando você deixasse esse plano, havia um esquecimento.

Ora, lembre-se do que disse Mestre Aurobindo, há alguns dias: você entrou na aurora do último dia,
ou seja, que não haverá mais vida, não haverá, portanto, mais morte.

Qualquer que seja o modo pelo qual você passa e transita, hoje, não haverá mais extinção da memória,
isso é impossível, e, portanto, você escapará do esquecimento.

Mas, obviamente, o ser humano é um tecido de crenças em si mesmo. A crença da morte foi-lhe
implantada, de algum modo, nesta ilusão, pelo princípio da ação/reação e pelo princípio da

reencarnação.

Entretanto, é preciso admitir que, quando você começa a penetrar o Estado de Ser, a morte não é mais um
problema, nem uma fatalidade, mas sim algo completamente menor.

Então, a solução para escapar do medo da morte, é penetrar no Estado de Ser. O problema é que o
medo da morte é uma resistência ao abandono.

Assim, não há que trabalhar na resistência em si, mas encontrar o abandono.

***

Questão: é o mesmo para todos os medos?

Tudo é medo, sem exceção, porque há mecanismos de resistência, mais ou menos conscientes, mais ou
menos lúcidos, mais ou menos explicados.

Os domínios do Estado de Ser são os domínios da Alegria, os domínios do Samadhi, até o Maha-
Samadhi, ou seja, as moradas de Paz Suprema, Shanti Nylayam, aí onde não pode existir sofrimento

ou medo.

Você não pode lutar contra um medo porque o medo faz parte de algo que está inscrito em seu cérebro e que,
diria mesmo, foi implantado em seu cérebro.

No Estado de Ser, não há mais cérebro. Você penetrará as estruturas Vibratórias etéreas da
universalidade e da Unidade. Penetrar o Estado de Ser dissolve progressivamente o conjunto de

medos.

Os medos são apenas contrações e resistências, sem exceção, quaisquer que sejam suas origens.

Hoje, vocês liberam medos, não é conhecer a fonte dos medos, mas sim conhecer a Fonte, mais nada.

***

Questão: o isolamento é uma etapa indispensável para o Estado de Ser?

Absolutamente não: não é questão de fechar-se, de excluir-se do mundo.

Cada caminho é diferente. Você pode muito bem encontrar o Estado de Ser no meio de uma multidão.

Você pode muito bem encontrar o Estado de Ser numa discoteca.

O importante é estar no estado interior, nesta multidão. Isso não significa isolamento.

Não é questão de escapar do mundo. É questão de estar no mundo, mas, antes de tudo, de Ser o mundo.

***

Questão: de que modo podemos nos proteger das poluições eletromagnéticas?

Bem amada, a resposta está em dois níveis.

O que chama de poluição eletromagnética e o toca é algo bem real, entretanto, aí também, deve bem



compreender que não podemos lutar contra a poluição eletromagnética, mas esta visão de lutar contra, ou de
proteção contra, é uma visão que mais provoca para a dualidade.

A partir do momento em que você penetrar as esferas do Estado de Ser não há mais que combater,
porque tudo o que é exterior e que viria tentar alterar o seu estado de Consciência e o seu estado

Vibratório, não teria simplesmente qualquer tomada sobre você.

O que não quer dizer que isso vai se realizar instantaneamente, decidindo mentalmente não mais crer nisso ou
naquilo. Mas, entretanto, é preciso bem compreender os mecanismos ao nível da Consciência.

Não me compete dar-lhes as técnicas de luta contra as poluições eletromagnéticas, simplesmente, eu os
lembro que o Estado de Ser e o acesso à translação dimensional assinalam o fim do que é chamado
de eletromagnetismo, do mesmo modo que assinala o fim dos três envelopes que os isolaram do universo:

fim da Ionosfera, fim da Magnetosfera, fim da Heliosfera, que representavam forças de tensões
gravitacionais, ou forças eletromagnéticas, gravitacionais, que os fecharam.

Assim, portanto, tudo isso vai desaparecer, muito em breve.

***

Questão: o que é o Estado de Ser?

O Estado de Ser significa Ser no Ser.

É o momento em que sua Consciência bascula de uma Consciência limitada tridimensional para
uma Consciência multidimensional.

No curso e transcorrer dos Casamentos Celestiais, alguns seres tiveram êxito, em número muito limitado, em
escapar da personalidade e viajar em seu corpo de Estado de Ser, o que estritamente nada tem a ver com o

corpo astral.

O corpo de Estado de Ser, o corpo de Eternidade, é uma estrutura seja de Luz, seja cristalina, seja de
diamante, que está bem além do que você pode apreender, perceber ou viver, nesta Dimensão.

O Estado de Ser é a Verdade.  A personalidade faz parte da Ilusão.

O corpo que você habita, e que se densificou progressivamente nos milênios, é uma falsificação.

A verdadeira maneira é aquela que irão Ser no seu corpo de Estado de Ser. O corpo de Estado de Ser é
uma estrutura diferente, segundo os Seres Humanos.

Não me atrasarei sobre isso porque foi desenvolvido, inúmeras vezes.

Alguns têm corpo de Estado de Ser que pertence à 5ª Dimensão, outros, a Dimensões bem mais etéreas:
corpo de Cristal, corpo de Elohim, corpo de Diamante, corpo de Triângulo, corpo de Tubo Radiônico, etc.,
etc.. O corpo de Estado de Ser é, em resumo, o corpo da Alegria e o corpo da Unidade. O corpo da

personalidade é o corpo do sofrimento e da dualidade.

***

Questão: como solicitar a ajuda de Seres de Luz para superar os vícios?

Eu responderei, bem amada, qual é o modo de solicitar esta ajuda de modo Unitário. Existem
numerosas maneiras que lhe foram comunicadas, desde muitos anos, recorrendo a rituais de Luz, por exemplo,
ou rituais precisos de teurgia ou ainda outras técnicas cristalinas, ou que associam outras técnicas Vibratórias,

que permitem superar isso.

Gostaria de dar-lhe um modo Unitário de superar isso: pedir simplesmente que a Inteligência da
Luz se faça, sem pedir de maneira precisa a liberação disso, quando você pede a liberação de algo,
você mostra instantaneamente à sua Consciência que há, nesse nível, uma resistência, um medo ou,

em todo caso, uma cristalização.

A partir do momento em que você entra segundo esse princípio, entra num sistema de dualidade.

Eu esponderia também pelas palavras que pronunciou Cristo em seu caminho Terrestre: «procure o
reino dos Céus, e o resto lhe será acrescentado».

Ora, o reino dos Céus está em você, não deve procurá-lo fora, não é para integrar, é apenas para realizar, no
instante e na Unidade da Presença.

Compreenda bem que, progressivamente e à medida em que você se aproximar da noção Unitária da
Vibração da Luz e da vibração Unitária do que foi chamado de Luz Vibral, constatará os efeitos sobre
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sua esfera celular, orgânica, psicológica, comportamental.

Em todos os níveis, a Luz é atuante, liberante, e o Unifica. Então, dê-lhe a confiança e vá para ela.

Entretanto, para isso, você deve parar de jogar o jogo da dualidade e da ilusão, no sentido de sua
personalidade. Isso, todos os Místicos lhe disseram quando encontraram a Luz.

Mais perto de vocês há pessoas que reencontraram a Luz quando de experiências de morte iminente e que
trazem, todos, sem exceção, a mesma qualidade Vibratória do que viveram.

Neste espaço Vibratório, neste espaço Unitário, encontra-se a solução para todos os seus
problemas, sem exceção, e mesmo o problema da encarnação.

Lembrem-se de que estão em fase pré-ascensional onde a translação dimensional está
extremamente próxima de vocês.

A Luz penetra o seu mundo de maneira coletiva, em 17 de dezembro. Isto é agora.

Esse choque e esta revelação devem levá-los a se colocarem as questões do que querem fazer.

Vocês querem se manter nos caminhos da materialidade? Querem se manter nos caminhos da
dualidade, mesmo não mais cortados da Fonte, ou querem ir para a Unidade?

Vocês não podem pretender levar à frente os dois caminhos e, progressivamente e no passar dos
dias, semanas, que se escoam de seu tempo Terrestre, constatarão que há apenas dois caminhos e
que esses dois caminhos se afastam, de maneira inexorável, um do outro, em vocês, e ao seu redor,

neste planeta e em outros lugares.

***

Questão: no Apocalipse, o que significa «a abertura do último selo»?

Isso corresponde ao momento em que tudo o que estava escondido é revelado.

Isso corresponde, também, ao momento em que o conjunto das forças que visam aprisionar a
humanidade tenta, em um último sobressalto, manter a escravidão.

O último Selo corresponde também, no Apocalipse de São João, a um certo número de eventos
difíceis a viver nesta materialidade.

Entretanto, assim como disse, e como repito agora, nós estamos prontos, o conjunto de forças da
Luz Autêntica, a intervir, se necessário for, a fim de não chegar a certos extremos, não chegar a
coisas que poderiam colocar em perigo a translação Dimensional, de uma maneira ou de outra.

***

Questão: depois do anúncio de Maria, o 'timing' torna-se dependente de reações humanas?

Diríamos, de maneira mais exata, que é durante este período de Revelação da Luz,ao nível coletivo, que o
máximo de desagrados ligados ao humano pode ocorrer. E não depois.

O período que atravessam, desde agora, é o mais delicado para negociar, para vocês e para nós. É por isso
que decidimos permitir aos 24 Anciões realizar este aporte Vibratório, a fim de permitir à humanidade

permanecer estável, através das manifestações que estão aí.

***

Questão: todas as almas devem ascensionar?

Almas ou corpos? O que ascensiona é o corpo, quando o corpo ascensiona. O que ascensiona e o
que é liberado, é a Consciência.

A Consciência é muito mais do que a Alma. A Alma é uma denominação ligada à falsificação da Luz.

Ela está ligada à reencarnação, a uma polaridade quase de natureza eletromagnética. É portanto uma
falsificação.

Assim como dissemos, nós, Arcanjos, quando empregamos a expressão «Semente de Estrela», não
fazemos jamais referência à alma nem ao Espírito, mas à sua dimensão global de Sementes de Estrela ou

de ser de Luz.
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A tripartição denominada corpo/alma/espírito é apenas uma pálida parte do que vocês são, em realidade.

O que vocês são, em realidade, não é do seu domínio. É do domínio do Estado de Ser. Corresponde ao que
poderíamos chamar, se bem que o termo seja impróprio, de corpo espiritual.

Não se trata de um corpo espiritual no sentido corpóreo mas, bem mais, de uma Entidade ou de uma forma
espiritual cuja natureza é variável.

Esta Entidade, ou natureza espiritual, nada tem a ver com a Alma ou o Espírito. A Alma é uma contração ligada
a esta dimensão. O Espírito, ou ainda chamado de 'centelha Divina', é o remanescente do que vocês são e que

permite a vida, nesta dimensão. Mas o que vocês são não é nem isso, nem aquilo. O que vocês são, está
além disso.

***

Questão: então, se o que chamamos de «alma» não releva esse nível espiritual ...

Eu jamais disse isso. Eu repito: a alma faz parte de uma dimensão espiritual contrariada. Ela está
polarizada e ligada a esta Dimensão. Vocês são além desta Dimensão.

***

Questão: na televisão, no vídeo, no cinema, são sempre recorridas as imagens subliminares?

Isso não necessita ser subliminar. Basta empurrá-lo, como Ser Humano, por imagens e sugestões
completamente luminares, e não subliminares, para que o Ser Humano adira.

Olhem, por exemplo, o que acontece com relação aos seus mecanismos ligados ao audiovisual. O
que vocês chamam de estrelas, de vedetes, está relacionado, diretamente, com o mesmo processo de

provocar multidões.

Isso foi vivido, do mesmo modo, com os ditadores, e vivido, exatamente da mesma maneira, com o que vocês
chamam de vedetes.

Há, aí, uma capacidade para criar o que vocês chamam de egrégoras. As egrégoras são o que
mantêm, mais do que tudo, das franjas de interferências sobre as quais tivemos que intervir, a fim de

quebrar o seu fechamento.

As franjas de interferências estão, antes de tudo, ligadas à criação dessas egrégoras, misturadas de emoções,
quaisquer que sejam, e digo sim, quaisquer que sejam.

Obviamente, o medo está em primeiro plano. Mas, mesmo emoções do tipo prazer, que vocês conhecem
através, por exemplo, da prática de esportes coletivos e das massas que são aglutinadas diante de postos de

televisão ou que assistem a partidas(de futebol, por exemplo, ou de rugby, ou de todo outro esporte
coletivo),provocam uma mania coletiva com milhares, ou mesmo milhões de pessoas que olham as
mesmas imagens, e suficiente para criar franjas de interferências e um sistema de controle humano

perfeitamente autônomo, perfeitamente eficaz e que limita o acesso à sua soberania.

***

Questão: a que correspondem os «chemtrails» (traços químicos) que são deixados no Céu?

Há, nesse nível, muita imaginação fértil.

Basta compreender uma coisa que é fundamental: os «chemtrails» provocam o que vocês chamam de
condensações. Eu não me estenderei sobre certo número dessas condensações contendo produtos

tóxicos. Elas são reais.

Mas o mais importante não é isso. O mais importante consiste em compreender que as condensações e o
vapor de água são os meios de modificar o seu clima, do modo mais importante que seja.

Não há portanto necessidade de apresentar, no interior dessas condensações, partículas químicas, que são
bem reais, mas que estão longe de serem constantes.

No entanto, o objetivo mais pronunciado dessas condensações é portanto evitar a transformação
Dimensional. O vapor de água emitido, por esses «chemtrails», vai gerar, na atmosfera da Terra, uma

maior opacidade à irradiação cósmica.



Existe uma balança, que vai num sentido e no outro. Quanto mais as irradiações Solares aumentam,
mais as irradiações cósmicas diminuem.

Eu os lembro de que as irradiações Solares são emitidas de seus próprios corpos de Estado de Ser,
que são o Sol.

A partir do momento em que essas irradiações Solares diminuem, as irradiações cósmicas podem
penetrar ainda mais profundamente na Humanidade.

Ora, vocês sabem que o seu Sistema Solar se aproxima do Sol Central da Galáxia e que está sujeito, desde
vários meses, a bombardeamentos de raios gama, oriundos de supernovas recentemente aparentes em seu

ambiente Solar.

O conjunto dessas partículas é destinado a despertar a sua Consciência. A melhor maneira de fazer
oposição é criar um aquecimento, ou, em todo caso, uma alteração artificial, em relação com o vapor de água

que vai absorver as irradiações que lhes são destinadas.

***

Questão: poderia nos falar da origem dos círculos de colheita?

Os círculos de colheita são criados pelo que chamariam de Inteligências Extraterrestres, em primeiro
lugar pelos Arcturianos.

Eles tiveram inúmeras funções. As primeiras foram de criar ondas de forma e suportes Vibratórios.

Eles tiveram também papéis informativos, ligados a despertar, em vocês, funções informativas, além de
palavras, ligados à forma, ligados ao que chamam de fractais, e à capacidade que têm esses desenhos para

despertar em vocês algumas energias, mas também para revelar algumas informações.

O conjunto de informações que devia ser comunicado à Humanidade o foi.

A prioridade, agora, não está mais nos círculos de colheita, mas numa manifestação muito mais
Luminosa e muito mais direta.

Existem, também, círculos de colheita ligados, simplesmente, aos humanos. A melhor maneira de
desinformar a Humanidade, quaisquer que sejam os eventos ocorrendo no seu planeta, é sempre ali

associar elementos falsificados.

***

Questão: por que Seres Despertos não estão no poder para interagir?

Por uma razão muito simples: a partir do momento em que vocês descobrem a Dimensão Unitária,
não existe qualquer, eu digo, sim, qualquer veleidade de poder outra que sobre vocês mesmos.

A Unidade não pode se conciliar com o poder. Os postos de poder, na 3ª Dimensão, são sempre
postos de poder sobre o outro.

Seria ilusório crer que um Ser Humano Desperto procurasse um posto de poder porque, a partir do
momento em que você é Despertado, em Verdade, você manifesta, em você, um poder pessoal ligado

ao poder sobre você mesmo.

Todo poder sobre o outro desaparece. Enquanto você permanecer no poder sobre o outro, você não
está Desperto. É assim simples.

***

Questão: não conviria agradecer, de algum modo, os maus rapazes, no sentido em que eles nos
conduziram a uma extremidade para ir para ainda mais Luz?

Obviamente, Bem Amados. Da resistência nasce o Fogo. Da oposição nasce a Luz. Casa coisa no seu
lugar.

E é nesse sentido que lhes é solicitado para não julgar, não condenar. Porque vocês não sabem, ainda uma
vez, qual é o nível Vibratório, qual é a Consciência que é procedente do que denominam 'maus rapazes'.

Talvez seja um Ser muito mais elevado do que vocês, que sacrificou, por razões que lhe são próprias, uma
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certa qualidade Vibratória, a fim de que vocês pudessem viver o que vivem.

Nesse sentido, há, não que julgar, nem que condenar. Há, simplesmente, que Ser e que evoluir
Vibratoriamente.

É nesse sentido que o Círculo dos Anciões lhes propõem o que lhes propõem doravante. É no sentido do que
realizamos, com vocês, os Casamentos Celestiais, a fim de lhes permitir elevarem-se, de algum modo, e elevar

o nível vibratório da Terra.

***

Questão: quando Sri Aurobindo evoca o eterno feminino, trata-se do nosso corpo de Estado de Ser?

É ao mesmo tempo isso, mas é também o fato de que, na sociedade na qual vocês vivem,
globalmente, o conjunto da Terra, a Dimensão sacra, a Dimensão sagrada, a Dimensão sagrada

feminina foi, de maneira muito consciente, eliminada e erradicada da sua Vida.

O elemento feminino da Criação, nas Dimensões Unificadas, é o que permite criar e se elevar.

Assim, abaixando o nível Vibratório e a Consciência, que tem a humanidade, do papel da mulher, isso permitiu
evitar que o seu nível Vibratório subisse e escapasse às leis do eletromagnetismo e, por conseguinte, à prisão

na qual estão.

O retorno do eterno feminino se faz pela Luz azul que viverão muito proximamente.

***

Questão: o eterno feminino está igualmente em cada homem?

Bem, por que não estaria?

***

Questão: poderia desenvolver sobre esta noção de eterno feminino?

A expressão «eterno feminino» simplesmente faz referência ao que lhes dizia com relação à noção de
Criadora.

A mulher cria, mas ela não cria apenas a matéria ou os filhos. Ela cria, sobretudo, no nível espiritual.

É isso que foi ocultado, na maior parte das religiões e em todas as concepções de funcionamento da sua
sociedade, desde tempos imemoráveis.

O eterno feminino é, portanto, em vocês, homem ou mulher, a parte e o potencial Criador que vocês
têm que remanifestar.

***

Questão: se Maria, como geneticista, criou os nossos corpos, quem criou as nossas Consciências?

A Divina Maria é efetivamente a Criadora desses corpos que habitam.

Mas ela não é a falsificadora. Essa história ocorreu depois.

Agora, no que concerne às suas Consciências, isto é extremamente delicado de exprimir com palavras
porque vocês são, vocês mesmos, os seus próprios Criadores.

Vocês são, ao mesmo tempo, sem qualquer jogo de palavras, Criatura e Criador e diria mesmo
Criadora.

Esta dimensão lhes foi retirada, a fim de evitar-lhes compreenderem-se como Criador.O fato de remeter este
eterno feminino os envia à Triplicidade. Esta Triplicidade ou triunidade não está ligada ao

corpo/Alma/Espírito. Está ligada a isso, ou seja, que vocês são realmente Consciências que são
Criador/Criatura e Criadora.

Vocês são essa tripla Unidade que lhes foi escondida até o presente.
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***

Questão: isso significa que nos criamos a nós mesmos?

Sim. Totalmente.

***

Questão: você evoca Maria. O que é dos outros contextos religiosos, filosóficos?

Em todas as tradições presentes na superfície desse mundo existe sempre uma Entidade homem,
Criadora.

Nos cultos os mais antigos sobre os quais vocês podem voltar e rastrear, mesmo desta Humanidade, há os
cultos da Deusa Mãe.

Há, em seguida, os cultos, nos Egípcios, de Sekhmet (deusa de origem egípcia).

Há, em todos os modelos tradicionais, a Presença desse feminino que foi mais ou menos modificado
pelas necessidades da causa, obviamente.

Mas está, entretanto, eternamente presente em todas as Criações.

***

Questão: ensinamentos como os seus existem nessas culturas?

Não há diferença significativa, de acordo com os modelos tradicionais, religiosos, mesmo falsificados, sobre o
eterno feminino, quaisquer que sejam os nomes que sejam dados.

Entretanto, é muito curioso constatar que, naqueles que valorizaram o papel da mulher – e que são
raros – entretanto, são sempre os homens que foram encarregados do poder.

Porque, fundamentalmente, o eterno feminino não é jamais um Ser de poder porque, para criar,
paradoxalmente, não é preciso estar no poder, mas na doação.

***

Questão: esses ensinamentos sobre o caminho para o Estado de Ser são divulgados em outras
partes do Globo?

Mas isso faz parte de uma Revelação que não é um ensinamento.

É, antes de tudo, uma vivência ligada ao que vocês experimentaram este ano, e desde a primeira aparição
do Espírito Santo, coletivamente, em 1984.

Trata-se de um movimento, efetivamente, planetário mas, além disso, trata-se de um movimento que se
refere ao conjunto do seu Sistema Solar.

Não se trata de um ensinamento, mas de uma modificação Vibratória importante e essencial.

***

Questão: sabendo que o mental é uma ferramenta particularmente bloqueadora, poderíamos pensar
que o principal do trabalho se faz à noite?

Isso não é completamente exato. O trabalho se faz igualmente de dia e à noite.

Mas ele se faz, antes de tudo, a partir do momento em que a sua Consciência está polarizada.

É nesse sentido que realizamos, com vocês, os Casamentos Celestiais e propusemos esse gênero de
trabalho que será, num futuro muito próximo, por muitos lugares, por múltiplos canais, amplificado, de maneira

importante.

Lembrem-se de que o conjunto do 'sistema de controle humano' é fundamentado no fato de que uma multidão
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de Seres Humanos leva a sua Consciência sobre o mesmo evento ou sobre a mesma coisa.

Por exemplo, o medo da gripe. Por exemplo, uma partida de futebol.

Imaginem que isso seja realizado, do mesmo modo, com relação a um acontecimento espiritual. A face do
mundo seria alterada, mas na condição de fazer face ao bom evento espiritual e não ao mau.

Assim, portanto, a «luta» (que não é uma luta), mas o desafio que vai se desenrolar sob os seus olhos
está ligado à irrupção da Luz na sua Dimensão.

De um lado, há as Entidades encarnadas que reivindicarão um status de Messias. Do outro, a Luz,
pura.

E assim, aqueles a quem chamamos de maus rapazes vão tentar provocar a adesão da Humanidade à sua
versão, em detrimento da versão real e verdadeira daquilo que está chegando.
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Bem amadas almas em encarnação, eu lhes transmito todo o Amor do Conclave e estou entre vocês, a meu
pedido, a fim de permitir-lhes, se o desejarem, ajudá-los a avançar, a estarem, cada vez mais no seu Ser

Interior, na sua Verdade e na sua Unidade.
Assim, para isso, eu me propus a esclarecer o que deve ser, para ajudá-los a cruzar alguns picos.

O ano que vocês vivem, nesta densidade, é um ano em que terão que superar, transcender, alguns medos e
algumas funções.

Um ano em que serão levados a se superarem vocês mesmos e a superarem algumas contradições inerentes
à sua qualidade de ser encarnado.

Assim, portanto, é útil, assim como já lhes disse o Mestre RAM, atribuírem muito tempo à sua Unidade, à sua
interioridade, a fim de realizarem inteiramente o que vocês são, independentemente de qualquer circunstância

exterior, qualquer que ela seja em suas vidas ou em seus ambientes.
É a esse preço, e a esta condição somente, que vocês irão realizar o pleno potencial do seu ser.

Vocês devem encontrar a Paz em vocês, a fim de fazer a Paz com o resto do mundo, qualquer que seja esse
mundo, quaisquer que sejam os ambientes que lhes são propostos, e quaisquer que sejam as pessoas que

lhes são propostas.
Apenas a esse preço vocês irão estabilizar em vocês a persistência e a durabilidade do seu estado de Estado

de Ser.
Então assim, juntos, vamos avançar, se quiserem.

***

Questão: o que é esse halo muito largo que contorna por vezes a Lua?

Bem amada, como sabe, a Assembleia dos 24 Anciões realizou, no dia seguinte da Imaculada Conceição, na
sua festa terrestre, o impacto da Luz azul na Terra.

Isso correspondeu, de maneira efetiva, à diminuição, eu diria, do que é chamado de última camada protetora,
ou envelope protetor, que os isolava do conjunto do cosmos, ou seja, a sua ionosfera.

Esta ionosfera, que foi profundamente modificada e reformada nesta ocasião.
O que lhes aparece no Céu irá tomar, cada vez mais, andamentos diferentes do que vocês conhecem

habitualmente.
Quer isso seja chamado pelos seus cientistas, de cristais de gelo ou de outros nomes, isso será cada vez mais
visível e corresponde a uma modificação desta franja de interferência que foi, em um primeiro momento, eu a

lembro disso, no ano passado, diminuída e, em um segundo momento, reorganizada, o que ocorreu
efetivamente em 09 de dezembro do seu ano passado.

***

Questão: como desenvolver a confiança?

Centrando-se no Templo Interior, não há outra alternativa.
Você jamais terá a confiança pela sua atividade mental.

Você jamais terá a confiança pelo estabelecimento de circunstâncias materiais efetivas e tranquilizantes.

ANAEL - 03 de janeiro de 2010
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Você apenas encontrará a confiança, e cada vez mais, no seu Ser Interior, no seu Coração.
A confiança pode nascer de diferentes lugares.

Pode nascer da vontade de se desenvolver na sua Vida, de desenvolver virtudes específicas ligadas à
combatividade, na confiança em si.

A confiança de que falo nada tem a ver com isso.
Ela se coloca no abandono à Luz assim como eu defini.

O abandono à Luz consiste em deixar trabalhar a Luz na sua Vida e nas suas manifestações.
Não pode haver dúvida nesse nível.
A dúvida apaga a lâmpada interior.

Cabe a você deixá-la acesa permanentemente.

***

Questão: RAM, ontem, nos falou do andamento para a Consciência Unificada. Quais são as suas
próprias preconizações?

A Consciência Unificada está ligada à Comunhão que vocês irão viver proximamente, para alguns de vocês e
eu diria mesmo, esperamos, para a maior parte de vocês, entre a sua Consciência da personalidade e a sua

Consciência do Estado de Ser.
Haverá realmente um reunificação nesta densidade, do seu estado multidimensional.

Vocês irão perceber os efeitos em breve.
Este efeito é, antes de tudo, um efeito vibratório e na Consciência, manifestando-se por uma percepção

acurada do chacra do Coração.
Quando a Vibração do chacra do Coração corresponder ao Fogo que irá se iniciar no Interior desse Centro,

vocês serão alinhados entre o Estado de Ser e a personalidade.
Esta é uma etapa suplementar à fusão das Coroas Radiantes do Coração e da cabeça, permitindo-lhes

encontrar espaços de solução a qualquer problema ou a qualquer necessidade existente na sua encarnação.
Tudo irá se tornar ainda mais evidência e facilidade.

Tudo será facilitado a partir do momento em que vocês forem capazes de manter a Vibração no seu
Coração.

Tudo irá se tornar dificuldade se vocês se afastarem, quer seja em vocês mesmos e em suas relações com os
outros, ou com o ambiente.

Vocês não terão alternativa senão compreender e viver isso.
Eu esclareço que vocês foram conduzidos, no ano passado, através dos Casamentos Celestes, pelo conjunto
de qualidades vibratórias que chegaram nesta dimensão, para permitir-lhes fazer o aprendizado desta Vibração
na sua cabeça, mas a Vibração não está aí unicamente para buscarem o que Mestre RAM chamou de Paz ou

de Alegria.
Esta é a primeira etapa, mas, mesmo nesta Vibração de Paz e de Alegria, estabelecem-se todas as soluções

para todas os problemas das suas vidas, sem qualquer exceção.
Nada do que lhes falta para o estabelecimento desta Luz interior ser-lhes-á retirado.

Tudo, muito pelo contrário, ser-lhes-á facilitado para ir nesse sentido, na condição de que vocês mesmos
façam o esforço de ali permanecer e de ali persistir.

Quaisquer que sejam as dificuldades, elas irão se resolver, em suas palavras, «como por milagre», sem
qualquer exceção.

A vocês nada vai faltar, quer isso seja interior ou interiormente, mas na condição de permanecerem centrados
no nível da Vibração percebida no Coração.

Logo que saírem disso, isso irá lhe parecer, em suas palavras, «horripilante».
Este é o aprendizado previsto para a Humanidade durante esta primeira parte do ano, para lhes fazer

compreender que não pode haver solução outra senão a sua, a partir do momento em que vocês mesmos
estiverem centrados no centro do seu ser, na Vibração da Paz e da Alegria.

Tudo decorre daí, sem exceção.

***

Questão: a solidão, o isolamento, a calma, não é também um dos meios, justamente, de desenvolver
o Estado de Ser, e de desenvolver a própria irradiação?

Bem amado, isso faz parte de antigos modos de funcionamento nesta dualidade.
Hoje, estamos abrindo-os, e vocês estão se abrindo à sua multidimensionalidade.

Como vocês irão constatar, a partir do momento em que penetrarem os seus corpos de Estado de Ser, a partir
do momento em que começarem a viajar nesses espaços que lhes foram fechados, vocês irão se aperceber



de que jamais estiveram sós.
O fato de estar só não pode existir.

Isto foi necessário, nesta dualidade, durante períodos extremamente longos, a fim de ajudá-los a reencontrar o
que vocês são.

Hoje, isso não tem mais andamento.
Não há mais, se isso não forem os medos, possibilidade de permanecer isolado e só.

Entretanto, é preciso compreender que não é unicamente nesta densidade que se situa a solidão aparente.
A partir do momento em que vocês abrirem os seus espaços interiores, vocês irão desembocar,

inevitavelmente, em outras dimensões e em seus habitantes.
Não há qualquer separação possível.
Estar só é estar separado e isolado.

Apenas o ego acredita que vai encontrar a Luz estando isolado.
Nós queremos e vocês quiseram, conosco, suprimir todas as separações, todas as compartimentações e

todas as dissociações.
O fim da fragmentação assinala o seu retorno à Unidade, mas também, à comunhão em meio a todos os

grupos existentes, e de todos os universos existentes.
Vocês devem se abrir e não se fechar.

É preciso se abrirem cada vez mais, o que quer que lhes custar, aparentemente, o que disser o seu ego e o
seu mental, em termos de energia, de dinheiro, de função ou de medos.

Isso são apenas projeções.
A abertura do Coração é também uma abertura nos espaços interiores que são apenas comunicação, troca, e

vai e vem, permanente, do um ao múltiplo.
Você não pode encontrar a Unidade estando um com você mesmo.

Isso foi válido nos mundos antigos, nas formas de meditação que lhes fizeram engolir, fazendo-os crer que,
isolando-se, retirando-se, vocês encontrariam a Essência e a Divindade.

Isto é ultra falso.
Aliás, observem que a maior parte dos Mestres, onde quer que estiveram situados no mundo, logo que

conseguiram alcançar a Luz, raramente são encontrados sós.
Alguns, certamente, preferiram viver sós, e, entretanto, esses seres que viveram sós, receberam sem parar

pessoas que vieram vê-los.
Não pode existir solidão e aspecto solitário na realização da Unidade.

Isto é uma Ilusão e uma projeção ligada ao próprio ego.

***

Questão: além da solidão no que diz respeito ao grupo humano, qual o interesse da solidão que
permite retomar contato com a natureza, com os elementos?

Então, nesse caso, a palavra solidão foi muito mal escolhida, não é?
O princípio da Unidade e do retorno na sua multidimensionalidade é, justamente, fazer cair todas as

separações e todas as ilusões.
Eu não falei unicamente de seres humanos.

Isso pode ser a natureza, como um pássaro, como um vegetal, ou como um ser de outra dimensão.
Nada mais pode estar fechado.

Nada mais pode estar fechado novamente, dado que, com vocês, estamos abrindo tudo.
É o medo que o faz dizer isso e que o faz crer, de maneira inexorável, que não pode encontrar o equilíbrio

senão dentro da sua «solidão».
Não há nada mais falso, sobretudo neste período e nesses tempos que vêm.

***

Questão: quando somos confrontados a uma egrégora negativa, como melhor agir?

Bem amado, você mesmo disse: basta estar conectado, e basta estar forte.
Não há alternativa.

A fuga não é uma solução.
A fuga é o medo e a ausência de força.

Ora, é-lhe solicitado para estar forte e estar conectado.
Não existe qualquer Sombra e qualquer contradição que possa se manter diante da conexão e da força.



Não tem que ser extrema.
Tem simplesmente que ser, o que quer dizer que, se isso não for percebido, é que ali não há conexão total no

momento.
Entretanto, isso é um aprendizado.

As energias negativas são um olhar ligado à dualidade, tal como você tem experimentado desde milhares de
anos.

Hoje, isso acabou, se você decidir interiormente e realizá-la interiormente, para que seu o Exterior e o seu
Interior estejam coincidentes.

A distorção está apenas ligada, de fato, aos medos de uns e outros.
É nesse sentido que o Mestre RAM e, desde um ano, uns e outros, nós preparamos a Humanidade para esta

fase que é uma fase de desaparecimento total da fragmentação, da dissociação.
Não há que ter medo porque a Luz é justamente a ausência de medo.

A Luz é certeza interior.
Não há nada, absolutamente nada, se não for você mesma, que pode vir perturbá-la.

O princípio de atração e de ressonância vai chamá-los a ver as coisas de maneira muito diferente.
Quando vocês forem confrontados com uma energia que chamam de negativa, é que há, em vocês, a mesma

origem negativa e isso não pode ser de outro modo.
O que vocês veem no exterior é apenas o que existe no interior de vocês.

Então, onde está a solução?

***

Questão: o que significa o fato de que uma espiritualidade seja dita realizada mas não integrada no
quotidiano?

Isso correspondeu ao que inúmeros de vocês viveram ano passado com o que chamaram de Estado de Ser e
de Personalidade.

Existia certo número de experiências vividas em outros espaços dimensionais onde vocês vivem e tomam
forma.

Entretanto, não havia ainda coincidência direta.
Isso foi o que se chamou de Casamentos Celestes.
Vocês viveram certo número de experiências de Luz.

Essas experiências de Luz estavam ligadas ao seu caminho e à sua realização e à sua Unificação, entretanto
isso não estava ainda descido e integrado nesta dimensão.

É o que é chamado, a partir de agora, de Comunhão.
A Comunhão permitir-lhes-á realizar isto e isto passa necessariamente pelo desaparecimento da

desfragmentação do seu aspecto fragmentado em relação com as suas diferentes personalidades e sob
personalidades que se exprimem ainda nesse mundo.

De fato, quem fala?
É o Amor e a Unidade em você ou é a personalidade?

Até o presente, quaisquer que fossem as experiências de Luz que tivessem podido viver ou acessar, elas não
eram transparentes devido ao fato da sua vida densa, devido aos medos, devido às projeções.

Elas devem cessar, durante este ano, a fim de colocar-lhes em coincidência, em desfragmentação e em
Unificação.

É o aprendizado, o trabalho deste ano.

***

Questão: quais serão as consequências, no nosso corpo físico, de todos esses fenômenos, dessas
transformações?

Numa certa medida, ele entrará, também, em expansão: efetivamente, o que era Exterior tornar-se-á Interior, o
que era Interior ou escondido tornar-se-á Exterior.

O corpo é chamado a se transformar, não unicamente nesta vida, mas em sua nova Dimensão.
A raça dita humana, nesta dimensão transdimensional (para aqueles que irão acessar uma vida de 3ª Dimensão
Unificada ou também a uma 5ª Dimensão) nada terá a ver com o que você conhece como estrutura, bem como

aparência, em textura, em cor.
A próxima raça raiz, na 5ª Dimensão, será chamada de raça azul.

***



Questão: em qual escala no nível do tempo terrestre?

O tempo terrestre não tem mais qualquer sentido com relação a isso.
Eu falei, obviamente, do estabelecimento da Vida na nova Dimensão.

Na estrutura que você habita atualmente, o objetivo da Luz Azul e o objetivo da reunificação da tripla Irradiação
que vocês percebem desde um ano, é de lavar, literalmente, em vocês, o que faz obstáculo no nível biológico

e celular ao acesso completo do seu Estado de Ser.
Isso passa pelo desaparecimento total de certas doenças e de toda noção mesmo de doença.

Isso não é uma utopia, mas será uma verdade que irá se estabelecer progressivamente e à medida do passar
do tempo que lhe resta a viver nesta Dimensão.

A Luz Azul está ligada, ao mesmo tempo, à Vibração Azul e à reunificação da tripla Radiação que você percebe
desde um ano.

Não esqueça que vocês não são as únicas estruturas, neste planeta e deste universo, a viver esta
transformação.

Ela está presente igualmente nos animais, nos vegetais, como na Terra e no seu Céu.
O que vocês começam a perceber no seu Céu, desde um ano, vai apenas se amplificar e se acelerar.

***

Questão: por que esta impressão de ferver interiormente, como uma impaciência?

Isso é um processo diretamente ligado à necessidade de expansão e de Interioridade.
O olhar Interior e a descoberta de Interioridade (através de meditações, de efusões de Energia e do que vocês
realizam quotidianamente) faz literalmente crescer em vocês a sua multidimensionalidade e isso corresponde

efetivamente a uma expansão.
Esta expansão se pode viver através da expressão e da manifestação de uma criatividade, da necessidade de

fazer certas coisas, da necessidade de mover, da necessidade de ir para a natureza, da necessidade de
cantar.

Cada um irá exprimirá isso de acordo com o que é, mas, entretanto, isso é uma realidade do que é vivido
atualmente.

Bem amados, eu os engajo, assim como disse Mestre RAM, a fazer o mais seriamente possível, na alegria, o
que nós lhes pedimos e o que lhes pediram os 24 Anciões, relativamente aos períodos de ajustamento.

Respeitem, o máximo possível, esses momentos privilegiados.
Eles irão ajudá-los a crescer cada vez mais na sua Interioridade.

Vocês têm aí uma ajuda inestimável que lhes convém utilizar o melhor possível.
Eu repito: não esqueçam que todas as soluções virão desse Estado de Ser que vocês irão encontrar nesses
momentos, quer seja na escolha de uma vestimenta, como numa decisão pequena ou grande a tomar, isso

pode ser também o caso para as atividades as mais inexpressivas de suas Vidas como escolher tal ou tal coisa
ou de encontrar tal modo de proceder com relação a um problema.

Tudo lhes será atribuído na evidência desta Luz, sem exceção.

************
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Questão: o triângulo das Bermudas é uma Porta?

Bem amado, existe, na superfície deste planeta, como no seu interior e também no seu exterior, certo número
de estruturas denominadas Vibratórias.

Essas estruturas Vibratórias podem ser portas, portais, canais, vórtices, ou ainda «Stargates», Portas
Estelares.

Existem de diferentes naturezas.

Algumas permitem aceder e viajar nesta matriz, elas mesmas utilizadas desde extremamente muito tempo por
aqueles que foram chamados de Arcontes.

Existe também, devido à nossa própria ação, ou seja, dos Arcanjos, a criação de certo número de portas novas
em sua estrutura, do mesmo modo que estamos criando atualmente, com a ajuda da Confederação

Intergaláctica, no Sol e no seu ambiente próximo, uma série de Portas Estelares que nos permitem retificar,
literalmente, a matriz na qual vocês estão, permitindo-lhe novamente ser alimentada pela Luz.

Assim, portanto, existem muito numerosas Portas.
Aquela de que você fala foi, efetivamente, uma Porta, num passado remoto, ligado à Atlântida.

Essas portas evoluem no tempo, quer estejam inscritas na matéria (como nas pirâmides), quer estejam
suspensas no ar ou sejam intraterrestres.

Portas, Portais, «Stargates» e uma série de estruturas permitem hoje verificar, por vocês mesmos, que as
modificações Vibratórias em curso sobre este planeta, obviamente, nada têm a ver com o que, como vocês

dizem, o que os «martela» ao longo do dia e que é chamado de mudança climática.

Há uma perturbação, uma transformação essencial que está em curso nesta humanidade, como no conjunto do
sistema Solar.

Assim, portanto, convém acolher em vocês essas modificações porque, lembrem-se de que essas
modificações exteriores estão relacionadas principalmente a vocês.

A ação que realizamos no Sol realiza-se no interior das suas estruturas de Estado de Ser, porque o Sol não é
nada mais senão o lugar onde estão armazenados os seus corpos eternos e seus corpos universais. 

***
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Questão: você havia precisado, há algum tempo, que a Luz havia ganhado. Poderia parecer que esse
não seja o caso. 

Obviamente que a Luz ganhou, cara amiga.
A Luz mais do que ganhou, mas, simplesmente, existe uma latência entre o que está no Céu e o que está

sobre a Terra.

Uma série de processos teria que acontecer, como, aliás, anunciou-lhes o Venerado Omraam Miguel
Aïvanhov, como o desabamento do sistema financeiro.

Esse sistema financeiro está definitivamente desabado, mas, entretanto, ele prossegue sua rota como se
nada houvesse durante certo tempo.

Isso ilustra, para nós e para vocês, a dificuldade inerente entre o que acontece no Céu e o atraso no tempo
do que deve chegar sobre a Terra.

A Luz ganhou porque, no nível dos mundos interestelares, no nível da Confederação Intergaláctica, as
oposições ligadas a esses maus rapazes não podem mais existir.

Entretanto, no nível do seu mundo de superfície, existe certo número de forças que estão ainda em operação,
obviamente.

Elas não estão totalmente dissolvidas pela Luz, ainda não.

***

 

Questão: não seria para as pessoas que estão «na Luz» ou num caminho de Luz combater esse
gênero de coisas?

Bem amado, nada há a combater, há simplesmente que Ser.

As forças que criaram esta matriz gostariam apenas de uma única coisa: que vocês entrassem no combate,
Sombra/Luz.

A Luz não combate jamais.

O Arcanjo Miguel combate, tal como isso foi dito.
Foi-lhes dito, no ano passado, em inúmeras vezes, mas o seu papel era de Ser.

Quando você É, você combate, mas sem utilizar as energias que correspondem a esse nível de realidade.

O combate bem/mal, a força de antagonismo e as forças eletromagnéticas que vocês conhecem são aquelas
que, justamente, permitiram a instalação desta matriz.

Desfazer a matriz necessita situar o seu combate além da dualidade do bem e do mal.
O combate que vocês devem conduzir é um combate interior entre a personalidade e o Estado de Ser, a fim de

estabelecer, em vocês, a Luz e o Estado de Ser.

A partir do momento em que vocês irradiam a Luz, a Luz age pela sua própria Inteligência.
O abandono à Luz, sobre o qual eu me expressei amplamente no ano passado, é algo que lhes permite vencer

sem combater, simplesmente pela Presença em si mesmo e pela Presença em meio à sua Radiação.
Não há outra solução.

A partir do momento em que vocês entram em um combate, em que vocês lutam contra o mal, vocês
participam, de uma maneira ou de outra, da matriz.

Vocês são obrigados a superar o estágio bem /mal e a oposição bem /mal para entrar na Unidade.
Não há outra possibilidade.

O que quer dizer que, enquanto vocês conceberem o combate da Sombra contra a Luz, ou da Luz contra a
Sombra, por um afluxo de Luz de uma pessoa ou de um grupo social, vocês mantêm, de maneira indefinida, a

dualidade.

Jamais vocês sairão da dualidade pelo combate.
O combate está relacionado às forças de oposição presentes neste Universo e, em particular, nesse setor do

Universo ligado à falsificação da Luz, criada, há muito tempo, pelos Arcontes. 

O único combate é um combate interior: crescer em Luz, permitir à Luz tomar posse de vocês e se manifestar
cada vez mais.

É apenas a partir desse momento que vocês compreenderão a finalidade do bem e do mal, tal como foi
enunciado por todas as correntes, eu diria, religiosas, deste planeta.

Vocês estão numa matriz.



O único objetivo desta matriz é perdurar.
A única maneira que ela tem de perdurar é fazê-los crer que é preciso combater: o bem contra mal e o mal

contra bem.

As leis do carma tal como foram editadas, não pelos Senhores do Carma, assim como eles foram chamados,
mas, bem mais, pelos Arcontes, fazem-nos crer que, por estar no bem, vocês chegariam a vencer o mal, mas,
se isso fosse verdade, a humanidade inteira ou a maior parte da humanidade já teria sido liberada desta matriz.

Olhem as forças ligadas àquelas que quiseram impor a Luz.
A Luz não se impõe.

A Luz se vive.
A Luz não combate a Sombra.

A Luz se instala e, pela sua Presença e pela sua Radiação, dissolve a sombra.
Não é a mesma coisa que dirigir a Luz contra a Sombra.

A primeira etapa é uma ação Unitária.
A segunda, uma ação de dualidade que mantém, portanto, esse mundo de dualidade. 

***

Questão: quando praticamos o protocolo de 19h a 19h30 – horário francês (nota: « Reunificação das
Radiações no Templo Interior » encontrado na coluna « protocolos a praticar » no nosso site), a que

corresponde o fato de sentir diante do rosto uma corrente de ar fresco e como um peso na orelha
esquerda?

Isso corresponde a fases de ativação bem específicas.

Quando do alinhamento com a Radiação da Tripla Unidade reunida em uma só (Radiação do Espírito Santo,
Radiação da Fonte e do Ultravioleta retransmitido pelos Arcanjos e pelo Conclave dos 24 Anciões), há, em

suas manifestações, presenças Vibratórias extremamente precisas.

Elas são muito numerosas.
Não me estenderei sobre a sua descrição, mas tudo o que é vivido naquele momento corresponde à instalação

do Fogo do Coração.

Alguns vão começar a sentir pressões no peito, antes de manifestar correntes de ar no rosto ou calor na frente
do rosto, acompanhados de diversos sons ou de diversas pressões nas orelhas, mas também sensações de

queimação ou de Vibrações na Coroa da cabeça ou na Coroa do Coração.

Isso apenas traduz a ativação, em vocês, dos processos ligados ao Fogo do Coração e ao Fogo do Amor.

***

Questão: atingir o Estado de Ser pode ser sinônimo de se sentir como em harmonia, da manhã à
noite, e a impressão de que nada existe?

Sim, o Estado de Ser, caro amigo, afirma isso no Si.

Há uma Presença em si mesmo, mas também uma presença no mundo, porém dissociada do mundo,
ilustrando, com isso, a parábola de Cristo: «vocês estão neste mundo mas vocês não são deste mundo».

A partir do momento em que vocês alcançam o Estado de Ser, vocês experimentam a Alegria, uma Alegria
indizível, denominada pelos orientais, como lhes disse Sri Aurobindo: «Samadhi».

Nesse «Samadhi» você vive a harmonia com o conjunto do universo, quaisquer que sejam as provas e
quaisquer que sejam as dificuldades da sua própria Vida.

Tudo é abordado com um olhar e com uma Consciência nova.
O Estado de Ser se acompanha também de manifestações Vibratórias na Coroa da cabeça, na Coroa do

Coração, nos ouvidos e também da capacidade para sentir-se si mesmo como o todo, naqueles momentos.

***

Questão: é normal, depois desses períodos de harmonia, sentir-se na densidade, no peso da
materialidade?



Bem amado, isso participa, de maneira evidente, da escolha a fazer entre a densidade, o peso e a leveza.

Como você poderia diferenciar os dois estados se não os experimentasse um depois do outro?
O momento em que você irá viver isso, de maneira permanente e definitiva, será o momento em que você irá

deixar, de maneira definitiva, esta ilusão.

***

Questão: durante o protocolo das 19h00 às 19h30 (hora francesa), eu sinto como um peso nos
tornozelos e nos pés que me impede de levantar. Por quê?

Isso é um processo de autoproteção.
Nós temos necessidade de vocês aqui, caro amigo, sobre a Terra, e não, por enquanto, lá em cima.

Nós nos arranjamos muito bem sem vocês, no momento.
O que eu quero dizer com isso é que algumas almas têm a predisposição, contatando o Estado de Ser, de

escapar muito rápido desse corpo. 

Ora, o que vocês têm a realizar é a ascensão em meio mesmo a esse corpo se isso for possível e se não
houvesse essas sensações, muito específicas, de peso, nos tornozelos e nos pés, bem, vocês já teriam se

juntado a nós há muito tempo. 

***

Questão: depois da meditação das 19h00 às 19h30 (hora francesa), sentir vibrações nas pernas e
nos braços até muito tarde, pode fazer parte do mesmo processo? 

Completamente.
Alguns o vivem através de sintomas extremamente precisos.

Nós acabamos de falar de pesos, ou simplesmente de ser cercada nos tornozelos, isso corresponde,
provavelmente, como dizia, à necessidade de permanecer encarnado.

Para outros, há tremor, este tremor podendo surgir ao nível do corpo ou dos membros.
Ele traduz uma necessidade de alívio.

Aí, ao contrário, trata-se de uma necessidade de elevar ainda mais o nível Vibratório.

Há uma série de modificações ocorrendo na estrutura energética e na estrutura física do ser humano quando
vocês realizam esse trabalho que propusemos das 19h00 às 19h30 (hora francesa).

As manifestações podem ser múltiplas e inumeráveis.
Todas elas têm, obviamente, uma expressão.

Não é necessário ficar transtornado, mas integrá-las e deixá-las se desenrolar.

***

Questão: por que estar em alguns lugares me leva a arrotar ou bocejar fortemente?

Bem amada, existem, desde algum tempo, para inúmeros seres humanos, modificações de ampliação
energética.

Esta modificação de ampliação energética existente no corpo etéreo vai se refletir, em momentos precisos em
que vocês são confrontados com energias que vamos chamar de «exteriores» a vocês, que não estão ainda

em acordo com vocês mesmos, pelas manifestações de bocejos, de arrotos e de manifestações diversas, ou
mesmo de sufocação, palpitações, que refletem um fenômeno de reajustamento da sua energia expandida

com a energia do lugar que vocês penetram.
Você não deve se inquietar.

Entretanto, isso corresponde, com efeito, a uma modificação brutal existente ao nível do chacra do baço, que
corresponde à entrada de energias no corpo.
São fenômenos de reajustamento Vibratório.

Imagine que você está num dado estado Vibratório, em você mesma, à vontade com esta Energia e com esta
Consciência, e que você se encontra confrontada com lugares frequentados por muitos seres humanos e que a

sua sensibilidade particular se exprime através do sentir de energias e do que remanesce nas paredes, nos



lugares ou nas pessoas, dos lugares que você frequenta.
Naquele momento, o seu chacra do baço vai reagir.

Do mesmo modo quando eu entro no interior daquele que eu guardo, eu desencadeio fenômenos de bocejos
que correspondem à modificação da distribuição energética e da modificação da Vibração mesmo do chacra

do baço.
Isso é completamente normal, em um sentido como no outro.

***

 

Questão: ver fogo manifestar-se em sonho é um processo ligado à Luz ou não?

O Fogo, obviamente, na tradição judeu-cristã, está assimilado ao inferno.
Isso é o que quiseram fazê-los crer os Arcontes.

O Fogo está ligado à Luz, bem mais do que qualquer outro elemento.
O Fogo é o agente purificador, o Fogo é o agente de Shiva, o Fogo é o agente da Luz.

Portanto, toda manifestação do Fogo vai corresponder, em suas estruturas, a algo em relação com a Luz. 

***

Questão: as crianças autistas têm a visão de coisas que nós não teríamos?

Bem amada, aqueles que você denomina "crianças autistas", essas crianças fechadas na relação, no social,
têm, obviamente, percepções incomuns, diríamos, ao nível da humanidade.

São seres que estão perfeitamente conscientes que evoluem num mundo falsificado de uma matriz, com um
sofrimento enorme, mas, entretanto, lhes permite perceber o que vocês mesmos não percebem nesta matriz.

Eles são capazes de ver o que é da ordem da Luz e da ordem da Sombra, o que, obviamente, cria um
sentimento de insegurança essencial nessas almas.

***

Questão: como acontece se não há mulheres entre os 24 anciões?

Os 24 anciões são seres que foram, todos, encarnados nesta Terra e, tanto quanto possível, para a maior parte
deles, desde que Cristo veio.

São portadores de uma energia específica porque foram capazes, durante suas vidas e sua última vida, de
alcançar uma parte da Verdade.

São, sobretudo, seres de equidade, qualquer que seja sua proveniência, qualquer que seja (para aqueles que
vocês conhecem), oriental ou ocidental, ou ainda, extremo oriental (como alguns que não se exprimiram ainda

entre vocês) ou ainda de origem de países, vamos dizer, árabes.

É importante compreender que esses seres evoluem em mundos intermediários que estão muito próximos do
seu mundo, de modo a dirigir e canalizar os fluxos de Consciência e as ondas de Energia que chegam até

vocês e que adaptam, de maneira precisa, as reações da Energia da Consciência com relação ao resultado
produzido sobre a Terra.

Eles são homens.

Obviamente, a Consciência Unificada colocou-se ao serviço da entidade que criou esta dimensão, há tempos
imemoráveis, tempo em que esta dimensão não havia ainda sido falsificada por aqueles que vieram depois e

que os chamei de Arcontes.

Assim, portanto, a Consciência Unificada apenas pode se fazer através da emissão da Energia e do controle da
Energia.

Esse é o papel do homem.
O papel da mulher sendo de gerir, organizar e distribuir, de algum modo, esta Energia, papel central tido por

Maria.

***



 

Questão: existem Assembleias femininas equivalentes àquela dos 24 Anciões?

Não existem nesta densidade na qual vocês vivem.
A Terceira Dimensão dissociada deve recorrer a uma Energia que eu qualificaria de masculina ou yang, se

preferirem.
Os Conclaves ou as Assembleias de mulheres, dado que isso lhes interessa, são, em geral, Assembleias que

intervém como geneticistas e geradoras de mundos e não no salvamento de mundos como o seu.

***

 

Questão: isso significa que há apenas homens que salvam?

As mulheres não estão aí para salvar.
As entidades do tipo feminino estão aí para criar o que é um papel bem mais importante do que o fato de

salvar.

Por outro lado, existe algo importante no nível histórico.
Os Arcontes, que criaram esta Dimensão há mais de 300.000 anos, são essencialmente entidades rebeldes de

natureza masculina, e não feminina.

Imaginamos ser difícil uma mulher se rebelar contra a Fonte.
O que é, aliás, o caso na superfície do seu mundo: podemos dizer que a maior parte dos crimes, mesmo

existindo mulheres incomuns, digamos, foi cometida por homens. 

Além do que eu já disse com relação ao polo de criação e ao polo de manifestação, esses são os dois
atributos correspondentes mais à mulher.

A existência de uma polaridade, mesmo no nível dos andróginos, é uma realidade até a 18ª dimensão, eis que
esta polaridade é aquela que «precipita», a palavra é empregada intencionalmente, a criação de mundos.

Além da 18ª dimensão, há entidades de Consciência que não podemos mais dizer que sejam masculinas,
femininas, ou de polaridade Yang ou de polaridade Yin porque, naquele momento, não é mais a polaridade que
intervém, mas uma noção muito complexa para vocês, que está sobre o seu mundo, mal representada, que eu

chamaria de Trindade.

A partir da 18ª dimensão, entramos além do antropomorfismo e, portanto, além da polaridade masculina e
feminina, em manifestações que estão ligadas a uma organização Trinitária, ou seja, não mais em um princípio
de complementaridade ou em uma forma específica, se vocês quiserem, onde a dualidade, mesmo unificada,

não tem mais razão de se manifestar.

O lugar da mulher, ao nível desses mundos, não existe mais, dado que não há mais homens também.
Esta dicotomia existe, de modo muito claro, até a 11ª dimensão.

Assim que se penetra na 18ª dimensão, como os Arcanjos de que faço parte, não pode existir a polaridade
masculina ou feminina.

Há o que vocês denominariam, ainda que a palavra não corresponda verdadeiramente, um andrógino, ou seja,
que reunimos em nós as qualidades e as polaridades masculinas e femininas. 

Apenas nesta Dimensão, e em certos mundos de quinta Dimensão, que há este aspecto tanto separado como
cortado, mesmo na aparência, entre um homem e uma mulher.

***

 

Questão: o que é um ser «cristal» e o que é um ser «arco-íris»?

Então, de acordo com a dimensão estelar de origem, de acordo com o seu mundo Dimensional de origem,
você coloca, se assim pudermos falar, um corpo específico.

Esse corpo pode ser de Luz, pode ser de cristal, pode ser arco-íris, pode ser de diamante, pode ser da
civilização dos Triângulos, pode ser simplesmente, enfim, uma esfera e pode ser um tubo de Luz como o

Arcanjo Metatron.

Cada forma corresponde a um limite da Consciência ao nível de onde ela se situa, mas este limite não é uma
barreira, é, obviamente, liberável.

Então, existe uma diferença Vibratória, essencialmente.



Quando eu falo, por exemplo, de um corpo de cristal, é um corpo que pertence à linhagem dos Elohim que
existem na 11ª dimensão.

Um corpo de diamante pertence ao mundo dos mais etéreos da 18ª dimensão, dado que representa o limite da
manifestação antropomórfica.

Os Arcanjos, como sabem, têm uma representação antropomórfica tal como foi imaginado na sua tradição,
quer seja judeu-cristã ou extremo oriental.

Entretanto, é preciso bem compreender que os Arcanjos nada têm a ver com esta forma antropomórfica,
mesmo se, por vezes, nós nos apresentemos sob forma antropomórfica àqueles que contatamos.

Nós estamos bem além desse limite, estamos bem além dessa configuração anatômica, mesmo a mais
angélica, tal como vocês possam concebê-la ou desenhá-la.

Existem corpos precisos, de acordo com as Dimensões que vocês penetram, ou que vocês encontram, que
vibram de diferentes modos, cuja dimensão é diferente e cuja estrutura também é diferente.

Quando falamos de mundo material e imaterial, é preciso bem compreender que o que, para vocês, é imaterial,
é, para nós, extremamente material.

Há a mesma diferença, se quero raciocinar e exprimir isso por analogia, entre o que vocês vivem na 3ª
dimensão e o mundo de 5ª dimensão que lhes parece como imaterial, que lhes parece como outro lugar ou

como diferente.

Do mesmo modo entre a 11ª e a 18ª dimensões existem, não barreiras, dado que nos comunicamos, mas
diferenças de densidade e de estruturas e de composições e de formas.

Assim, se tomar o exemplo dos corpos de 11ª dimensão, corpos de cristal, estes são à base de silício.

Há corpos específicos que foram criados nas civilizações e nas constelações que nada têm a ver com a sua,
que foram corpos à base de ouro monoatômico.

Este ouro monoatômico é o constituinte essencial. 

Vocês, o seu constituinte essencial, nesta densidade, fora a água certamente, é, antes de tudo, o carbono.

No que se refere aos seres de Fogo, de Cristal, sua base é a sílica, etc... etc..

Existem inúmeras partículas e inúmeros constituintes que, para vocês, nesta densidade, são totalmente
inexistentes e que, portanto, me seria, aliás, muito difícil falar disso.

A estrutura de um Arcanjo, por exemplo, poderia se assimilar ao que vocês chamariam, nesta densidade,
mesmo a imagem não estando completamente correta, de «quarks» e de «bósons».

Somos seres de Luz pura, mas esta Luz pura possui certo número de características da matéria, mesmo esta
matéria não sendo matéria para vocês.

***

 

Questão: os 3 dias de catalepsia se referem ao mundo inteiro?

Bem amado, o fenômeno denominado catalepsia ou estase, ou ainda «os três dias de trevas», corresponderá
a um momento preciso da história da humanidade que alguns médiuns captaram e isso foi captado há muito

tempo, há mais de um século do seu tempo Terrestre.

Isso corresponde a um processo específico onde, efetivamente, o conjunto da humanidade deve se encontrar
em um fenômeno de estase.

Esse fenômeno de estase será concomitante com o desaparecimento total do que é chamado de
magnetosfera, significando o fim inegável e final, sobre esta Terra, da dualidade.

A passagem da dualidade à Unidade acompanhar-se-á de um «switch» da Consciência, do mesmo modo que
vocês o vivem, para alguns de vocês, assim como lhes explicou Sri Aurobindo, anteriormente, sobre este

conceito mesmo de passagem de um nível de Consciência a outro estado de Consciência, exceto que aí, esse
«switch», no nível coletivo, irá durar 72 horas.

Ninguém conhece a data, ninguém conhece a hora, porque tudo se adapta e tudo muda, de hora em hora e
de dia a dia, sobretudo atualmente.

Lembrem-se de que o que está no Céu manifesta-se na Terra, mas de que a latência é em função de
resistências existentes ainda na sua humanidade e não mais ao nível das franjas de interferências que

foram dissolvidas.

Assim, o conjunto dos 24 anciões e nós mesmos, Arcanjos, reajustamos permanentemente em função do que
observamos sobre a Terra, os afluxos energéticos sobre o planeta e os afluxos de Consciência.



Há um mecanismo extremamente preciso que está atualmente em operação, sobre este planeta, onde há
reajustes permanentes com relação ao que vem.

O que precisamos, como lhes disse o Arcanjo Miguel, é que tenhamos o máximo de Transmissores de Luz,
que tenhamos o máximo de Pilares de Luz que tenham integrado, neles, esta Luz, porque, quanto mais vocês

forem numerosos, mais as coisas serão facilitadas.

***

Questão: com relação ao que temos a viver, o lugar tem importância?

O lugar não irá se tornar o que vocês são, vocês é que são importantes.
Pela sua presença, pela sua vibração e sua Luz, vocês serão capazes de mudar todos os lugares.

Mas, obviamente, há lugares que são mais propícios para a manifestação da sua Luz. 

É evidente que o que é o mais importante não é o lugar, mas vocês mesmos nesse lugar. 

Isto dito, nós, Arcanjos, e outros aspectos da Luz, podemos intervir sobre lugares para favorecê-los, privilegiá-
los, desenvolvê-los, a fim de que eles sejam eficientes no que vem. 

***

Questão: como saber se as informações que circulam são precisas?

O importante não é isso porque eu responderei o que já respondi: o importante não é que o que seja dito seja
verdadeiro ou falso, o importante é o que você faz.

O importante não é a veracidade exterior, mas a veracidade interior.

Se o que eu lhe digo faz vibrar o seu Coração, então, é certo, mesmo se em si não seja justo.

Do mesmo modo, o que você lê, o que enfrenta em sua Vida, vai colocá-lo frente aos seus princípios de
ressonância e de atração.

Assim, portanto, se você pensar mal, apenas lhe chegará o mal, se você pensar na Sombra, a Sombra
manifestar-se-á.

Se você pensar no Divino, você verá o Divino por toda parte.

Assim é feito o cérebro humano, mas o cérebro não é o Coração.

Assim, portanto, o aspecto discriminante que existe no cérebro nada tem a ver com o que pode acontecer no
Coração, porque o Coração não depende mesmo de vocês e absolutamente não do exterior. 

Enquanto você adotar um olhar exterior para saber quem é quem e quem é o que, você não estará em você
mesmo, mas no exterior de você mesmo, porque a única resposta é interior e não exterior. 

***

Questão: se o carma é Ilusão, qual é então o nosso futuro depois da morte física?

Bem amado, a boa nova é que não há mais morte física.
A morte física se acompanhava de um esquecimento e de um retorno em uma nova forma, chamada de

reencarnação.
Isso, hoje, está irremediavelmente terminado.

As almas que deixam esses corpos, atualmente, são colocadas em estados Vibratórios específicos.
Elas não têm mais necessidade, nem obrigação, de se encarnar.

Aqueles que se encarnam hoje, em maior número, não são reencarnações, mas são almas novas que vêm
experimentar o final de um sistema.

O carma é, efetivamente, uma Ilusão criada a partir do zero pelos Arcontes, a fim de fechá-los num sistema, a
fim de prendê-los, literalmente, e de obrigá-los a fazer o que vocês não querem fazer, de acordo com um
princípio de livre arbítrio e segundo um princípio de bem/mal que não existe senão na imaginação bem

particular de algumas raças que os fecharam aqui.



O carma, a Lei de ação/reação, é, de todo modo, extremamente mal compreendido, mesmo na matriz, pelas
pessoas que estão e que vivem no Ocidente.

Jamais o carma, mesmo criado por esta matriz, disse que vocês deviam enfrentar as consequências das suas
ações nos séculos e séculos e em suas encarnações.

Entretanto, o ocidental, evoluindo geralmente na ação/reação, por sua predominância do mental (o mental
evoluindo também segundo o modo de ação/reação) apressou-se em ali colocar esses qualificativos e esses

limites que acrescentaram limites aos limites. 

Mas vocês são seres ilimitados, que têm feito a experiência do limitado.
Hoje, vocês devem redescobrir a experiência do ilimitado.

Então, vocês devem lançar ao mar o conjunto de crenças que os guiaram até hoje.
A única responsabilidade que vocês têm é de encontrar a Luz que vocês são.

***

 

Questão: se partimos do princípio que as almas se encarnam voluntariamente...

Quem lhe disse isso?
É o que você leu.

É o que você acreditou.

Mas nunca uma alma presa pela matriz se encarna voluntariamente.
Ela é obrigada a se reencarnar porque não há outra escolha.

Estando isolado numa Dimensão dissociada, você não pode escapar desta dissociação.

Então, obviamente, uma série de sistemas foi criada para fazê-los crer que vocês podem se liberar, por seus
esforços e pelo bem, realizando certo número de ações, e escapar desta noção de carma.

O que é falso. 

***

Questão: ... como podemos explicar a recrudescência de violência nas crianças?

Isso é extremamente simples.
A partir do momento em que você não concebe que está fechado, e que você é livre para se deslocar, você

não tem qualquer raiva.

Mas, quando a evolução da alma e do Espírito clareia e você percebe esta noção de fechamento... 

O que acontece quando você fecha um animal em um espaço restrito, que o impede de ir onde deve ir, em
função do que ele é?

Como ele pode manifestar sua recusa, senão pela raiva e pela violência? 

A raiva e a violência fazem parte desse mundo, porque é um mundo que foi constrangido e fechado sobre si
mesmo.

Foi obrigado a enfrentar as leis da atração e de repulsa.
A violência é a forma extrema de repulsa.

A partir do momento em que o conjunto da Humanidade começar a perceber, de maneira muito vaga, para
alguns, que há uma armadilha, que há um fechamento, que há uma manipulação e que há um erro, como você

quer que a saída seja a Luz?
Ele pode apenas manifestar-se através da recusa e através da violência.

Apenas os Transmissores de Luz, os Pilares da Luz, aqueles que estão na busca desde certo tempo e que
estão despertos à realidade e à Verdade da Luz Unitária, é que são capazes de evitar a violência.

Isso, infelizmente, no momento, é impossível para as almas jovens, sujeitas a certo número de estímulos, cujo
único objetivo é provocá-los à violência.

Quer isso seja através da mídia, quer isso seja através do consumo, quer isso seja através dos alimentos, tudo
é feito, no seu mundo, para conduzi-los, de maneira inexorável e inegável, à ação/reação.

E a forma a mais violenta da reação é, obviamente, a violência.



***

 

Questão: as iniciações Crísticas são ainda relevantes?

A Luz Crística não é caminho.
A Luz Crística é Iluminação e transformação imediata.

Aquele que encontra o Cristo não pode nunca mais ser o mesmo.
Ele é crucificado, como o Cristo.

Não há necessidade de colocar palavras.
Ele se torna o que foi, por exemplo, um São Francisco de Assis, ou um Padre Pio, em sua Humanidade.

Esconder-se atrás de palavras como Iniciação e colocar acima de conceitos Energéticos ou Vibratórios,
apenas tem muito pouco sentido.
Isso os afasta da simplicidade.

Isso os afasta da Unidade.
Tentem aproximar-se da sua Essência.

Aí ainda, vocês recorrem a técnicas exteriores.

Então, obviamente, você me responderá que colocar as mãos de cada lado do seu Coração é também uma
técnica (ndr: referência ao último protocolo colocado em nosso site).

Sim, mas esta técnica tem por objetivo religá-los ao essencial, sem frivolidade, sem iniciação, mas
simplesmente estando no instante.

A finalidade não é a mesma.

***

 

Questão: temos um papel a desempenhar enquanto humanos na preservação de Gaia?

A resposta é ambígua, bem amada.
Gaia faz sua Ascensão.

Ela não precisa de vocês para fazê-lo.

Entretanto, vocês estão sobre esse mundo e, portanto, o acompanham, porque foram presos, como ela, nesta
Ilusão.

E vocês, como ela, e ela, como vocês, estão vivendo a emancipação e o final da escravidão.

Então, obviamente, vocês se suportam mutuamente e se levam mutuamente.
Há, portanto, uma relação Vibratória, mas Gaia não precisa da sua ajuda, assim como, vocês mesmos, não têm

necessidade da ajuda de Gaia, mas, entretanto, vocês participam do mesmo projeto ascensional ou de
Translação Dimensional.

***

 

Questão: o que ocorre, nos planos divinos, com aqueles que chamamos de maus rapazes e com
aqueles que os representam nesse mundo?

Bem amada, esses seres fazem parte da Criação.
Eles vêm também da Fonte, ainda que estejam afastados ainda mais do que vocês.

Eles devem também retornar um dia à Fonte.
Não pode haver destruição de um Espírito, qualquer que seja ele, mesmo que ele seja, em sua linguagem, o

mais curvado.
Ele será corrigido um dia.

Então, não tenha qualquer inquietude.
Tudo retorna à Fonte e tudo retorna à Luz, um dia ou outro.

***

 



Questão: quem são eles?

Eles são uma parte de você mesmo.
Eles são a parte de Sombra em você que permitiu sua manifestação, que permitiu sua ação. 

Eles são o que você não conseguiu transcender você mesmo hoje, não no plano histórico e original, mas
unicamente nas condições de hoje.

Eles são seres que nada têm de humano.
Eles têm a forma, a aparência, mas, entretanto, não são humanos, no sentido em que vocês entendem.

Eles também não são diabos, ainda que gostem de se chamar assim, Diabo, Deus, Arconte, Mestre absoluto.
Eles são decorados com enfeites.

Eles se adornam com coisas falaciosas e os guiam e esperam conduzi-los, como uma manada, para onde
querem conduzi-los.

Eles não podem conceber que o humano possa ser autônomo e soberano por si.
Eles são seres que não concebem a Vida senão sob uma forma de dominação, sob uma forma de poder
exercido sobre o outro e não sobre si mesmo, embora eles sejam, numa medida relativa, Mestres deles
mesmos, porque eles evoluem desde bem mais tempo do que vocês nos mundos da encarnação e da

densidade terceira unificada, como dissociada.

Eles são, portanto, seres que não pertencem a esse sistema Solar, assim como vocês, na maioria dos casos,
não pertencem a esse sistema solar.

Eles têm uma origem segundo constelações bem precisas.
Foram chamados de diferentes nomes.

Correspondem ao que chamamos de Dracos, ou ainda de Reptilianos e seus associados ou acólitos.

Mas, entretanto, vocês não devem apontar-lhes o dedo, porque apontar o dedo para eles é dar-lhes um poder.
Vocês devem exercer o seu próprio poder de Luz e eles nada mais poderão contra vocês.

Isso foi já realizado nos planos da Luz celeste, ao nível da 5ª dimensão, no seu Sistema Solar.
Resta, agora, a esta Verdade, penetrar na sua ionosfera pela dissolução da magnetosfera.

Isso será realizado quando chegar a hora.

Estejam certos de que vocês não devem apontar o dedo, de que não devem procurar, de que não devem nem
mesmo compreender quem eles são e quais foram sua determinação e suas funções.

Hoje, tudo deve centrá-los de novo em vocês mesmos e unicamente na sua história interior, esta história interior
que nada tem a ver com as suas histórias de vidas passadas, mas que tem a ver com a sua Essência, com o

que vocês são, em Verdade e em Unidade. 

***

Questão: como conciliar uma Vida profissional e o fato de não mais estar na dualidade?

Isso é impossível, bem amada.
Tudo, no seu mundo, participa da dualidade.

A noção de casal, a noção de família, a noção de trabalho.
Porque esse mundo é construído na noção da dualidade e da ação/reação, mas cortados da Fonte.

Então, portanto, isso se afigura cada vez mais inconciliável.
Conciliar uma Vida, tal como vocês a conceberam até o presente, e viver a Unidade, é relacionar-se com dois

mundos totalmente opostos e totalmente diferentes e, no entanto, é-lhes preciso manter a sua Vida nesse
mundo, a fim de aí permanecer até o momento oportuno.

Então, obviamente, para alguns de vocês, as coisas serão mais difíceis.
Obviamente, isso é transitório, porque quanto mais vocês penetrarem os arcanos da Unidade, mais as coisas

irão se tornar fluidas, quer seja na sua família, em suas atividades, quaisquer que sejam.

Inúmeras coisas nivelar-se-ão, coisas que, hoje, parecem-lhes ainda insuperáveis.
Isso não se faz de um dia para o outro.

Então, estamos bem conscientes de que fazê-los viver a Unidade, tal como nós o fazemos, vai levá-los
necessariamente a tomadas de Consciência cada vez mais importantes e desafios cada vez mais importantes,

quer isso seja em suas vidas familiares, afetivas, profissionais ou relacionais, simplesmente.

Mas vocês são obrigados a passar por aí, não temos outras soluções.



***

 

Questão: em caso de agressão física ou verbal, qual é a atitude concreta a ter para permanecer na
Luz?

Agora, não reagir.
Bem amado, se se manifestar a você, e para você, uma agressão, quer seja física, verbal ou outra, é que há

necessariamente em você a falha que permitiu isso.
Senão, isso jamais aconteceria.

Convém, portanto, não lançar a pedra ao outro, nem a si mesmo, aliás, mas bem mais aceitar que o princípio de
ressonância e de atração atuou.

Porque, a partir do momento em que penetrar nos mundos da Unidade, depois das primeiras fases de
reajustamento, obviamente, você vai entrar sob a influência da Lei da Unidade que é sincronia, abundância,

Fluidez e evidência.

Mas até lá, obviamente, você vai se encontrar confrontado a coisas que vão tentar trazê-lo de volta à dualidade
e fazê-lo sair da Luz.
A armadilha está aí.

Convém bem compreender que o que se manifesta a você nas primeiras etapas e nas primeiras fases de
contato com a Luz Unitária são apenas as representações das suas próprias falhas interiores ligadas à ausência

de transparência, num plano ou outro.

***

 

Questão: isso significa então que convém deixar-se «agredir» nesse caso?

Bem amada, compreenda bem que se você é agredida, é que há em você uma ressonância com relação à
agressão.

Isso não pode ser de outro modo.

Você atrai para você o que está reprimido no seu Interior ou que está inaparente, mas, entretanto, presente no
seu Interior.

Então, assim, fazer o jogo da reação manterá a dualidade e refará, deste modo, com que a agressão vá se
manifestar novamente ainda. 

Você atrai para você o que você é, nada mais, nada menos.
Se você atrai flores, é que você está na Dimensão da flor.

Se você atrai agressão, é que há em você a agressão.
Não pode ser de outro modo nesse mundo dual.

***

 
Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Então, como o diz o Arcanjo Miguel, caras Sementes de Estrelas, eu vou abandoná-los.
Vou deixá-los na sua Luz, no seu Estado de Ser.

Vocês irão observar, progressivamente e ao passar dos meses (e isso já é uma constante para muitos de
vocês), que os contatos com os nossos planos serão cada vez mais facilitados.

Mesmo se alguns não puderem estabelecer-se na durabilidade, por enquanto, eles serão encorajamentos para
muitos de vocês, assim como o disse, há dois anos, o Arcanjo Jofiel que anunciou, naquele momento, o

reencontro com o Anjo Guardião.

Muitos de vocês o vivem sob forma de fulgurância, em um momento ou outro.
O importante é esse primeiro contato.

Uma vez estabelecido o primeiro contato, vocês têm um tempo, que é o seu tempo, para aceder ao contato



permanente.

Então, não fiquem desencorajados, tentem avançar o máximo possível com relação à influência da Luz e da
Vibração em vocês.

Progressivamente e à medida que vocês aceitarem esta influência da Luz Unitária em vocês, a sua Vida irá
mudar completamente,

Obviamente, eu não posso prometer-lhes um tapete de rosas, mas, entretanto, isso será frequentemente um
tapete de rosas.

Eu lhes transmito todo o Amor do Conclave Arcangélico e lhes digo até muito breve. 

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Questão: eu sinto o meu mental como um freio para atingir a Luz do Supramental.

Bem amada, não é questão de sentir o mental como um freio dado que o mental é o freio.
Ele é, aliás, o único freio de acesso ao Supramental como descreveu de forma mais perfeita, SRI

AUROBINDO, durante a sua vida, que falou perfeitamente disso.
Dessa maneira, então, vocês não podem lutar com a ferramenta mental contra o seu próprio mental, pois vocês

mantêm o mental, não é?
Esse não é um modo lógico de proceder.

Aceder ao Supramental se faz, justamente, ignorando o mental.
Portanto, não é colocando a sua consciência no seu próprio mental que vai permitir suspender os freios

mentais, dado que o mental representa, ainda uma vez, o último freio e o freio mais importante ao acesso a
esse Supramental.

Convém, portanto, não refletir ou lutar com relação a isso, mas, bem mais, deixar estabelecer-se a Luz no Si.
Como é que a Luz se estabelece no Si?

Isso acontece pelo abandono à Luz, assim como eu desenvolvi há mais de um ano.
O abandono à Luz é certamente o elemento mais importante que permite deixar, no Si, trabalhar a Luz, acolher

a Luz e permitir ao Supramental emergir naturalmente.
Você não tem qualquer meio, através do mental, de chegar a esta iluminação do Supramental.

Assim, então, a primeira etapa será, por conseguinte, colocar o mental em repouso.
Existem várias técnicas e vários modos de chegar à calma mental, mas enquanto não puder parar o mental,

você não poderá aceder inteiramente ao Supramental.
Parar o mental é um aprendizado.

Este aprendizado é, hoje, facilitado pela irrupção do Supramental na sua realidade.
Acalmar o mental necessita de ter que aprender, de algum modo, o que vocês denominam, na sua Dimensão,

o relaxamento ou a sofrologia (Yoga para ocidental - http://pt.wikipedia.org/wiki/Sofrologia), a fim de atingir o
vazio.

ANAEL - 15 de março de 2010 - Autres Dimensions
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O vazio é uma etapa preliminar, evidentemente, à recepção do Supramental. 
Você tem à sua disposição muitas técnicas, não é preciso dar outras.

Cabe a você escolher, bem amada, o que lhe convém para colocar em repouso o seu mental.
Mas você nunca não poderá, nunca, aceder à Luz Supramental deixando trabalhar o mental. 

Isso é impossível.
O mental é um disparate, pois ele desencadeia um Fogo por atrito, que nada tem a ver com o Fogo do

Coração.
Esse Fogo por atrito manifesta-se no plexo solar e nos orifícios ligados ao mental, em particular, a boca.

Acalmar o mental deve ser obtido, de um modo ou de outro, a fim de aceder ao Supramental.
Como você mesma diz, o seu mental coloca a questão de saber qual é a técnica que vai permitir fazê-lo calar. 

Qual é a parte de você que coloca essa questão?
Obviamente, situa-se no nível do mental.

Há uma resistência, há uma dificuldade para abandonar-se à Luz.
Abandonar-se à Luz é um ato de Confiança e de Fé. 

Ele deve ser preliminar às próprias técnicas empregadas para parar o mental.
Bem amada, eu a remeto ao que já disse com relação ao abandono à Luz.

O abandono à Luz é uma doação de Si mesma à Luz. 
Reflita sobre esta noção de doação de Si mesma à Luz.

O princípio é que a personalidade quer se apropriar do Fogo do mental e do Supramental para levá-lo à
personalidade.

Ora, justamente o princípio de superação é abandonar a sua personalidade, abandonar os sistemas e os
quadros de crenças, a fim de aceder a uma liberdade.

Não pode haver liberação sem esta liberdade, a liberdade que é aquela onde o mental está em repouso, mas,
ainda uma vez, não utilize a sua ferramenta mental para encontrar a calma, pois você jamais irá encontrá-la.

Falando, agora, das técnicas que permitem aceder ao que você busca, a primeira das técnicas, a mais
elementar e a mais simples e a mais eficaz é a respiração, pois o ritmo da respiração natural (não controlada

pelo mental, mas que se estabelece em profundidade) vai permitir, em certa medida, anular os freios do
mental.

Isso poderia corresponder ao que você chamaria, por exemplo, de Prana Yama.
Mas existem outras técnicas que utilizam a Respiração e o Ar, permitindo aliviar, em um primeiro momento, o

mental.
Em seguida, existem minerais que permitem, efetivamente, colocar o mental em repouso.

Há, a seguir, técnicas que utilizam gestos do corpo e a posição do corpo.
A primeira dessas etapas é liberar as energias fechadas no corpo mental, portanto, no nível do chacra do

Coração, que contém tanto o mental como o Supramental.
Para isso, convém balançar a cabeça de trás para frente e da frente para trás, assim como da esquerda para a
direita e da direita para esquerda, permitindo liberar o fluxo energético bloqueado no peito e no plexo solar, a

fim de que ele suba até a cabeça e permita ao Fogo do Coração, realmente, inundar a cabeça.
Enquanto o Fogo do Coração não inundar a cabeça, o mental não poderá se acalmar.

Ele tem os comandos e é preciso que entregue esses comandos ao Coração.
Em seguida, existem técnicas, chamadas de relaxamento ou de sofrologia, que permitem, aí também, liberar

os freios do mental.
Existem também técnicas que vão utilizar o corpo, através de massagem e através de algumas técnicas de

massagem específicas que vão permitir liberar, de algum modo, a pressão do mental.
Mas, ainda uma vez, o mais importante é um ato a realizar, no nível da própria consciência comum, chamado
de Abandono à Luz (ndr: Anael interveio várias vezes sobre esse assunto em maio e junho de 2009, por

exemplo (1)).
Obviamente, se nós lhes perguntássemos, a cada um de vocês, cada um teria uma técnica que, para si, é

eficaz. 
Entretanto, eu insisto e continuo a dizer que o mais importante é realizar esse movimento de Consciência que é

o Abandono à Luz, que é a prévia, obviamente, de todas as técnicas que vocês poderão empregar.

***

Questão: a prática das sílabas sagradas (OD - ER - IM - IS - AL) e repetir a frase “Eu acolho a Luz
Crística na Unidade e na Verdade” poderiam ser um antídoto a esse mental?

Completamente.
Por intermédio da pronunciação das sílabas sagradas, ou com o acolhimento da Luz Crística na Unidade e na

Verdade, você vai aumentar o nível Vibratório da sua estrutura.



Eu entendo por estrutura, tanto o corpo físico como o conjunto dos seus corpos sutis.
Naquele momento, elevando as suas Vibrações, você vai diminuir a camada de interferências, algumas em via

de desaparecimento, que bloqueia o seu acesso ao que chamam, e que nós chamamos com vocês, de Estado
de Ser.

Há, efetivamente, através desses meios Vibratórios, uma outra técnica que lhes permite, efetivamente, juntar-se
à Vibração do Supramental.

***

Questão: não se sentir no lugar pode ser um freio ao Abandono à Luz?

Sim. Muitos seres, hoje, sentem o impulso para mudar.
Este impulso à mudança pode atingir diferentes setores da vida de vocês.

O que não quer dizer que, obrigatoriamente, todos vocês devem procurar mudar.
Mas, se a mudança for insuflada pela alma, se você perceber que é o seu lugar, lá onde deve ir, é preciso

mudar.
Você não deve resistir: isso faz parte do Abandono à Luz, seja qual for o preço a pagar e jamais há preço

suficientemente elevado para lhes permitir aceder ao que vocês São.
Para alguns, isso pode ser uma mudança de lugar, para outros, isso pode ser uma mudança de situação.

Não se esqueçam de que se vocês seguirem as linhas de menor resistência em relação à mudança instilada
pela alma, tudo será facilitado no seu caminho.

Vão para o sentido da evidência, vão para o sentido da facilidade e vocês irão encontrar, obviamente, o
Abandono à Luz.

Isso, aliás, faz parte do Abandono à Luz.
Estejam cientes de que alguns seres mantêm situações, quer seja com outros seres, quer seja com lugares,

quer seja com atividades profissionais ou pessoais, que não os colocam na Alegria e que se sentem obrigados
a continuar essas atividades ou nesses lugares, mesmo a sua alma instilando-lhes esse pedido de mudança.

Há, portanto, nesse caso, realmente uma resistência à Luz.
Vocês têm, todos vocês, as capacidades para perceber, de maneira direta, o que é resistência e o que

é facilitação.
Se forem no sentido da facilitação, tudo lhes será, realmente, facilitado, no nível Vibratório, no nível das

decisões que colocaram, que irão se atualizar de maneira extremamente rápida.
Se forem no sentido da resistência, naquele momento, vocês irão constatar que tudo irá se tornar cada vez

mais difícil, cada vez mais pesado, no nível das circunstâncias do que vocês quiserem manter, para com tudo e
contra tudo, no próprio nível das suas Vibrações.

Você irá sentir, assim como descreveu, cara amiga, esta noção de não estar no seu lugar.
É preciso, imperativamente, estar no seu lugar para encontrar o seu ser Interior.

Obviamente, as circunstâncias externas não são suficientes, mas, entretanto, são por vezes uma prévia
necessária ao estabelecimento do seu Estado de Ser.

Os sinais intervêm a partir do momento em que a decisão é tomada, e não antes.
É preciso soltar antes de obter as respostas.

Você não pode obter as respostas antes de ter soltado e isso é válido em todos os setores da sua Vida.
Não pode ser de outro modo.

Você deve de início demonstrar o abandono, a fim de que o dádiva da Luz venha a você.
Você não pode obter a Luz enquanto estiver na resistência e enquanto estiver no fato de não querer soltar.

Portanto, não espere pelos sinais.
Alguns os tem, anteriormente, mas, entretanto, eles sempre resistem.

A partir do momento em que as decisões são tomadas, os sinais chegam, pois a Luz, lembrem-se, é
Inteligência e a Inteligência da Luz é também a de guiá-los, para lá onde vocês devem ir, para lá onde vocês

devem estar, a fim de realizar a Luz em vocês.

***

Questão: por que ter ouvido o som SI no ouvido esquerdo e depois, agora, no direito?

Existe, no que é chamado de Antakarana (ou seja, a ponte de Luz que une a personalidade à Alma, assim
como a personalidade inferior ao Espírito), uma série de sons que refletem o que é chamado, nas tradições

orientais, de Siddhis ou Poderes da alma.
O Nada ou canto da Alma é uma característica do contato estabelecido com a Alma.



Ele passa à direita quando o contato é estabelecido com o Espírito, mas o mais importante é aquele que se
estabelece à esquerda.

Alguns o vivem de modo bilateral, por vezes, em alternância à direita e à esquerda.
Mas, entretanto, isso é o sinal da Vibração estabelecida entre a Alma e a personalidade.

Aliás, se você prestar atenção nesse som, poderá perceber que ele é modulado em função das suas
decisões, em função dos seus atos.

Ele aumenta nos momentos de meditação e aumenta, em intensidade e em função de frequências, a partir do
momento em que vocês estão alinhados com vocês mesmo e, em alguns casos, ele pode afastar-se de vocês.

Ele se afasta quando vocês estão fora do seu eixo ou quando vocês se afastam do seu eixo.
Entretanto, convém também saber que esse som se modifica em função de influências ligadas ao Sol e ligadas

ao cosmos que não são, portanto, dependentes das suas atividades humanas.
Convém localizar os momentos e estarem atentos ao momento em que esses sons se modulam, se

amplificam e aumentam de frequência porque, naquele momento, vão refletir uma passagem em sincronia e um
afluxo energético específico que convém respeitarem, acolherem, se possível, parando o que estiverem

fazendo.

***

Questão: o que chamamos de Silêncio Interior é a parada desse som?

Sim, que passa de início por uma fase prévia, de aumento e de amplificação que assinala o alinhamento com o
seu Estado de Ser.

Naquele momento, e pelos movimentos da cabeça (como foi comunicado por SRI AUROBINDO), você vai
poder encontrar o switch da Consciência e, portanto, encontrar o silêncio interior.

O silêncio interior não é o vazio.
O silêncio interior é o switch da Consciência que permite fazer silêncio no nível da personalidade.

Mas o vazio da personalidade não é o vazio.
Ele corresponde à plenitude do Estado de Ser.

É esse processo que está em operação através, primeiramente, da amplificação e do aumento de frequências
do som Si que conduz, a um dado momento, ao switch da Consciência, ao silêncio interior e ao derramamento

da energia Supramental no seu corpo de personalidade.

***

Questão: de onde vêm minhas dores na cabeça e na nuca durante os protocolos, em particular
associadas ao balanço da cabeça?

A partir do momento, bem amada, em que os movimentos da cabeça forem realizados, eles permitem colocar
em movimento o que é chamado de glândula iniciática: a Alta Major.

Esta glândula, situada no nível do seio carotídeo, é aquela que permite a modificação e que permite, de algum
modo, a recepção do Supramental.

Há a recepção do Supramental, na cabeça, chamada também de Shakti.
Mas há também ativação do Supramental, em você mesma, no Coração.

A passagem de um ao outro é favorecida por esse movimento da cabeça.
Obviamente, é lógico sentir, naquele momento, um aumento da Coroa Radiante da cabeça. 

Alguns vão sentir, em outros lugares, um aumento da Coroa Radiante do Coração.
Isso funciona e corresponde ao mesmo processo.

Esse processo é, portanto, a ativação, bem real, desse modo de conexão com o Supramental, em você
mesma, e em relação ao Supramental que é retransmitido pelas Forças Galácticas.

***

Questão: sangrar no nariz, depois de um protocolo, é também isso?

Completamente. 
A perfuração do pavimento das fossas nasais é, aliás, o sinal de abertura da conexão com a Alma.

Isso corresponde, frequentemente, ao sangramento, a filamentos de sangue, ocorrendo na narina esquerda.
Eles refletem a ativação, justamente, do Antakarana, do Nada e dos Siddhis.



***

Questão: eu sempre ouço o som Si à direita. Ao que isso corresponde?

Isto, desta vez, não é uma inversão.
Existem, efetivamente, algumas almas que são privilegiadas no contato Alma/Espírito, mais do que no contato

corpo /Espírito.
É preciso bem compreender que existem algumas resistências inscritas em suas estruturas biológicas.

Assim, existe uma operação de preservação que permite às energias do Espírito difundir-se no nível da Alma,
sem, no entanto, se difundir de maneira demasiadamente importante no nível do corpo.

É preciso bem compreender que as Vibrações do Supramental são Vibrações do tipo Fogo, ligadas à Luz e ao
Fogo, por que o Fogo é Luz.

A partir daquele momento, é preciso compreender que as estruturas biológicas não estão sempre aptas a
suportar, a encaixar, se preferirem, diretamente, esta Vibração Supramental.

Naquele caso, e nesses casos específicos em que as estruturas do corpo podem ser por vezes deficientes,
há uma medida de proteção que consiste em derivar as energias do Espírito, não no nível do corpo, mas

diretamente no nível da Alma, o que é o caso quando o Antakarana, quando o Nada, é ouvido do lado direito e
não do lado esquerdo, de maneira constante.

***

Questão: não poder exprimir o que eu vivo com meus parentes me dá por vezes a impressão de
funcionar na dualidade.

Bem amado, tire esses pensamentos da sua cabeça.
Como você quer exprimir o que você vive interiormente para alguém que não vive isso?

Você vai colocá-lo em confronto, em oposição e deixá-lo francamente irritado e, aí, você iria chegar ao
resultado oposto do que deseja.

São, efetivamente, processos Vibratórios e Energéticos que os seus familiares não podem entender, pois isso
os colocaria fora deles.

Não podendo conhecer isso, não podendo vivê-lo, isso os colocaria em oposição, em confrontação e reforçaria
a sua própria dualidade e iria colocá-lo, você mesmo, em circunstâncias aí, em posição de dualidade.

Isso quer dizer que o que você não pode compartilhar, está associado, de fato, à sua sabedoria.
Contentem-se em Ser, mas não falem do que vocês vivem, se não vocês correm o risco de colocá-los em

oposição e em contradição e vocês ali iriam ter perda de Energia e de Consciência.
Somente alguns seres estão habilitados a falar, pela sua posição, do que eles vivem, não para confrontar, mas

para aumentar o Fogo, por atrito, existente em meio a esses seres que se opõem à revelação da Luz.
Bem amado, a atmosfera Vibratória que você emite é a seguinte: à medida que as suas Vibrações se

elevarem, à medida que você viver as esferas da Unidade, à medida que você penetrar na transparência, é
preciso admitir e compreender que muitas pessoas que faziam parte do seu ambiente anterior não conseguem

mais suportá-lo.
Naquele momento, você irá perceber que existe, nesta Interioridade nova e nesta subida Vibratória em

andamento, a separação dos caminhos.
E isso é necessário, mesmo se por vezes doloroso.

***

Questão: por que a minha respiração se acelera durante alguns protocolos?

Bem amado, as variações espontâneas do ritmo respiratório e da respiração, ocorrendo durante o contato com
a Energia Supramental, é perfeitamente lógico.

Aliás, se vocês estiverem atentos, naqueles momentos, vocês vão se aperceber de que o ritmo da Vibração do
Supramental é calcado na sua respiração e esse sentido da meditação é diferente para cada meditação e para

cada um e a cada momento.
De fato, a Respiração é o elemento que atiça o Fogo.

Por vezes, esse Fogo tem necessidade de ser retardado, por vezes, tem a necessidade de ser aumentado.
Assim, a respiração espontânea e a sua natureza vão agir, direta e indiretamente, na qualidade e na quantidade

do Fogo do Supramental que vocês vivem, no momento das suas inicializações e no momento dos seus
contatos.



Isso é completamente normal.

***

Questão: eu tenho mais a impressão de funcionar como «emissor» do que como receptor, ou seja,
de estar na doação, quer seja no nível da minha personalidade ou mesmo das energias. 

Perfeitamente, bem amada.
Você é, efetivamente, o que chamamos de salvador.

Um salvador é alguém que deve se desembaraçar dessa necessidade de ajudar os outros a fim de se voltar
para Si.

O que não quer dizer não mais ajudar os outros.
Mas, com o que você ajuda os outros? 

Você os ajuda com a sua personalidade ou com o seu Estado de Ser?
O resultado não é de forma alguma o mesmo.

Em um caso, você está na dependência e nos laços que estabelece com essas pessoas que você ajuda ou
salva.

Isso não é do Amor, mas é uma relação. 
Você quer liberar essas pessoas?

Então, naquele momento, aceda ao seu Estado de Ser, antes de querer salvá-las.
Salve-se, você mesma e, naquele momento, você poderá salvar os outros, mas não antes.

***

Questão: eu vejo sempre, quando a minha taxa Vibratória se eleva, desfilar personagens do meu
passado que eu acreditava já ter deixado. Por quê?

Bem amada, assim como muitos de vocês descobrem hoje e vivem no plano Vibratório, o que você chama de
família, o que chama de relações, o que chama de afetivo, apenas representou, frequentemente, em suas

vidas, relações e pesos, muito mais do que levezas.
Isso não está ligado, propriamente falando, à família, mas à concepção que há nesta Dimensão, assim como
no nível das relações energéticas e das egrégoras que foram criadas nas famílias e das egrégoras que vocês

constituem, mesmo com suas companheiras e seus companheiros.
A maior parte das relações humanas é fundamentada na dualidade.
Elas são baseadas na permuta, elas não são baseadas na doação.

Elas são baseadas na subordinação e na perda de liberdade.
Assim funcionam 99% das relações humanas.

Hoje, vocês descobrem que podem sentir e viver certa forma de liberação, afastando-se, em um primeiro
momento, do que vocês chamam de família, de companheiro, de companheira, etc..

De fato, isso é necessário.
É preciso, literalmente, romper os laços.

Então, efetivamente, quando vocês se elevam na Vibração, vocês se apercebem de que, por vezes, alguns
laços ainda estão aí.

Obviamente, o laço não pode se dissolver no período de algumas semanas.
É preciso efetivamente admitir que alguns laços, muito fortes, em algumas famílias, em alguns casais, não

podem ser dissolvidos de um dia para outro.
Vocês não podem dissolver, mesmo pela potência da Vibração e do Fogo, o que foi estabelecido e mantido

durante dezenas de anos.
Compreenda bem que a sua liberação e a sua liberdade passam, não pela recusa da família ou do

companheiro, mas, verdadeiramente, por uma liberação energética do que os mantinha na subordinação.
Então, sim, no momento desses processos Vibratórios, podem aparecer ainda remanescências desses laços.

Eles estão se dissolvendo, por que a matriz se dissolve e por que as franjas de interferências se dissolvem.
Tudo o que mantém as relações e, portanto, a materialidade, tudo o que mantém as adições, tudo o que

mantém a sua ligação nesse plano está se destruindo, literalmente.
Cabe a vocês saberem aonde vocês querem ir.

Mas há, aí, um processo muito lógico quando esses laços se manifestem de novo durante as subidas
Vibratórias.

Isso lhes permite, justamente, compreender e assimilar o que foram essas relações.
Mesmo nas famílias mais felizes, mesmo nos casais mais honestos, mesmo nos casais mais transparentes um



em relação ao outro, a maior parte das relações humanas, até agora, devido à ausência do Estado de Ser,
eram construídas, obviamente, pela personalidade e pelo karma.

E vocês descobrem, hoje, que isso é uma relação de natureza falsa, já que é aprisionadora e confinante.
E, hoje, o que é pedido, pelo Estado de Ser, é para viverem a liberação de todos os encarceramentos e de

todas as suas crenças e de todas as suas subordinações.

***

Questão: sentir palpitações desagradáveis no Coração pode estar ligado à Luz?

Sim, completamente.
Evidentemente, o seu mental vai fazê-lo dizer que o fato de ser vivido de maneira desagradável corresponde a

ataques.
Mas não há ataque, há simplesmente resistência interior.

Segundo o princípio da lei de atração e de ressonância, tudo o que se manifesta à sua Consciência pode,
efetivamente (em um primeiro momento, em uma visão dualista e não Unitária), recorrer a forças externas.
Mas, se uma força externa se manifestar a você, como força externa e contrária à Luz, significa que há em

você, necessariamente, uma ressonância em relação a isso.
O objetivo não é chamar atenção ao que é exterior, mas mostrar, pelo olho da Consciência, o que é interior.

Assim, reforçando as suas meditações, você permitiu a essas falhas interiores desaparecerem. 
E, depois, o processo não é mais desagradável e, no entanto, trata-se do mesmo processo Vibratório.

***

Questão: agora, eu não tenho mais sensações no Coração, mas, sim, na cabeça.

Alguns seres, atualmente, bem amado, vivem reforços de uma Coroa Radiante em detrimento da outra.
A fusão das Coroas Radiantes, no nível do Coração, pode ocorrer de maneira intermitente e efêmera porque,
por enquanto, existe uma série de obstáculos, eu diria, inerente à humanidade, que não se situa mais no nível

das franjas de interferências, mas, bem mais, no nível das estruturas físicas e etéreas, do ser humano como do
planeta.

Isso vai corresponder à ativação do Fogo da Terra e do Fogo do Éter, que vocês vão viver, de maneira
concomitante, no mês que vem.

Então, portanto, basta esperar os períodos em que esse Fogo do Coração chega até o sacro, a fim de purificar
os últimos elementos.

Muitos de vocês começam a perceber as energias circulando nas costas, na parte inferior das costas ou
congestões na região pélvica e do baixo ventre.

Isso é completamente normal. 

***

Questão: eu tenho por vezes a impressão de respirar pelo Coração. É normal?

Isto é Verdade, bem amado.
Isto corresponde à integração do Ar e do Fogo na etapa do Coração.

Isso corresponde à preparação final da Consciência no nível da Terra e no nível do seu Éter, ou seja, ao nível
do sacro.

Há, portanto, integração total da energia do Coração em meio ao Fogo e em meio ao Ar.
Essa é a etapa final levando ao Samadhi, à Alegria interior.

O que todos vocês devem compreender, bem amados, é que o que nós lhes descrevemos no nível das suas
estruturas físicas existe, obviamente, nos outros planos.

Nós mesmos, Arcanjos, utilizamos os mesmos circuitos, ainda que não tenhamos, propriamente falando,
pulmões, ainda que não tenhamos, propriamente falando, Coração, no sentido físico.
As estruturas energéticas de que lhes falo são as mesmas, em todas as Dimensões.

***



Questão: por que eu não sinto mais o Fogo do Coração desde a última Etapa?

Isso é completamente lógico, assim como MIGUEL lhe disse.
Você está em uma etapa de purificação do seu plexo solar e isso passa, necessariamente, por uma interrupção
temporária, para alguns, do Fogo do Coração, até o momento em que o Fogo do Éter e da Terra nascer e vier

despertar, de maneira definitiva, o seu Fogo do Coração.
É uma etapa lógica.

É uma etapa, de algum modo, talvez um pouco frustrante, para empregar as suas palavras.
Isso faz parte do aprendizado que vocês têm que viver.

***

Questão: nesse momento, cometas golpeiam o Sol. Ao que corresponde esse fenômeno?

Os cometas, em todos os tempos, penetraram no Sol.
Hoje, o que torna interessante, é que isso ocorre em um momento específico da história da sua humanidade.

Os cometas são a densificação da Energia Micaélica.
Eles representam, no seu Céu, ou ao menos do que vocês percebem, a influência direta de MIGUEL.

O que isso quer dizer?
Isso quer dizer que atualmente MIGUEL conseguiu penetrar no Sol, inteiramente.

Obviamente, as consequências são e serão gigantescas na Terra.
Isso significa que houve uma fecundação, literalmente, do Sol, e que MIGUEL veio abrir a prisão que era o Sol

para os seus corpos de Estado de Ser.
O que quer dizer que o Fogo da Terra e do Éter, correspondendo à penetração do Arcanjo Miguel em meio à
densidade da 3ª Dimensão, diretamente no nível da Terra, vai firmar o retorno ao seu Estado de Ser ou, em

todo caso, a esta possibilidade, sem mais qualquer freio, sem mais qualquer limitação.

***

Questão: sabendo da importância dos nossos pensamentos no processo que vivemos, como se
articulam o abandono à Luz, a Alegria, a Fluidez, em relação à responsabilidade dos nossos

pensamentos?

Por que você acha que aconteceram os Casamentos Celestes?
Por que você acha que o Espírito Santo desceu sobre a Terra há mais de 20 anos?

Justamente para preparar o máximo de consciências para viver a Fluidez da Unidade, para viver o Fogo do
Coração.

Pois no Fogo do Coração existe a Alegria, existe o Samadhi e, sobretudo, existe a ausência de pensamentos.
Lembre-se do que foi dito, há cerca de onze dias, por UM AMIGO, referindo-se à parábola da lagarta e da

borboleta: se você adotar o ponto de vista da lagarta, você vai chamar isso de morte, se você adotar o ponto de
vista da borboleta, você vai chamar isso de Ressurreição, você vai chamar isso de Alegria Eterna.

Tudo depende do ponto de vista da Consciência que você adotar em relação a um mesmo processo.
Se você estiver suficientemente voltado para o seu Ser Interior e para a Unidade, o que acontece é Liberação.
Se, ao contrário, o seu olhar ainda estiver voltado para o exterior, o que acontece será chamado de aniquilação

da vida e de destruição.
E, obviamente, naquele momento, o mundo do pensamento irá denominar isso apocalipse, destruição,

obscuridade, morte, negatividade.
O que está longe de ser o caso.

Mas tudo depende do seu ponto de vista e, unicamente, do seu ponto de vista.
O que vem é liberação, o que vem é dissolução da ilusão.

Mas, se você mesmo participar da ilusão, você irá viver a dissolução do que você é e você não poderá falar de
Alegria Interior, você não poderá falar de Samadhi, mas, bem mais, de sofrimento.
Ainda uma vez, isso depende, unicamente, do ponto de vista da sua Consciência.

É por isso que foi necessário, assim como disse o Arcanjo MIGUEL, que um máximo de seres humanos
pudesse ter acesso às Vibrações do Fogo do Coração antes de penetrar no Fogo da Terra e no Fogo do Éter.

É o que vocês vão viver agora.
A responsabilidade é aquela de manter o seu nível de consciência alinhado à sua Interioridade.

É por isso que foi solicitado para se voltarem, o máximo possível, para o seu Ser Interior.
Isso não significa, muito pelo contrário, abandonar a sua família, abandonar os seus irmãos e as suas irmãs,



mas participar de maneira ativa, e não pela reação, do seu despertar.
Progressivamente e à medida que vocês despertarem, vocês favorecem o Despertar deles.

Não é se compadecendo em meio ao sofrimento, não é agindo em meio ao sofrimento que vocês irão ajudá-
los a encontrar a sua Dimensão de Eternidade, mas, bem mais, encontrando-a vocês mesmos e, unicamente,

deste modo.

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -
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http://autresdimensions.info/audio/Anael-2010-03-16-p1.mp3
http://autresdimensions.info/audio/Anael-2010-03-16-p2.mp3

Bem amados seres humanos na encarnação, queiram receber as saudações de um Arcanjo.
Eu sou ANAEL.

Eu venho a vocês para me comunicar e comungar.
Em meio à densidade em que vocês estão, e através do trabalho da Luz que vocês realizam, a cada dia vocês

se aproximam um pouco mais das nossas Vibrações e das nossas Consciências, de nós, os Arcanjos.
Neste instante, uma conexão é estabelecida.

Em meio a esta conexão, se vocês quiserem, nós iremos, juntos, iluminar ainda mais o seu caminhar, a sua
Luz, a fim de crescerem na sua Interioridade, a fim de crescerem no seu Amor, a fim de crescerem na sua

Essência.
A cada uma das suas perguntas e das suas intervenções, eu irei me permitir, se vocês me permitirem,

responder pelas palavras e pela minha Radiância.
O momento do nosso reencontro em meio à vastidão dimensional, nas altas densidades temporais, aproxima-

se agora a grandes passos.
Regozijem-se.

Vocês estão sobre esta Terra, para isso.
Vocês aguardam estes momentos há muito tempo.

Qualquer liberação, em meio mesmo à sua Dimensão, é vivenciada na alegria e o que está chegando é a
liberação.

Não se atrasem com o que resistem em vocês e além de vocês.
Está chegando efetivamente o momento, muito em breve, de se encontrarem e de nos encontrarem.
Todos vocês, aqui, fazem parte dos Pilares da Luz que acolheram no seu cerne as Consciências e as

Energias, assim como as palavras dos itinerantes intervenientes multidimensionais, em meio à sua densidade.
Vocês vibraram, vocês exercitaram a sua Consciência, o seu discernimento e aceitaram viver a Unidade

vindoura.
Sejam gratos e agradecidos.

Muitos fenômenos interiores e exteriores estão chegando agora.
É a oportunidade, para vocês, de crescer em sabedoria, em paz, em intensidade e em interioridade.

E hoje, mais do que nunca, vocês têm a capacidade Vibratória para captar as minhas palavras, além das
palavras, em meio à Vibração, em meio ao seu Templo Interior. 

ANAEL - 16 de março de 2010 - Autres Dimensions
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***

Vocês irão constatar por vocês mesmos que, cada vez mais frequentemente, as palavras irão se tornar cada
vez mais supérfluas, em relação à Vibração.

A Vibração é levada a substituir as palavras, pois a Vibração é Essência e a Vibração os coloca em meio à
Unidade e não mais na mentira.

Então, eu lhes transmito o Amor que é seu, eu lhes transmito a Luz que é sua.
Amanhã é outro dia, mas, sobretudo, um dia importante.

Ele firma a ignição, pelo próprio Arcanjo MIGUEL, de um Fogo que está além do Fogo do Coração.
O Fogo da matéria, o Fogo da Verdade é aceso em muitos lugares deste planeta, em muitas pessoas e em

vocês mesmos, atualmente.
Então, os habitantes das altas Dimensões Unificadas estão se preparando, pois os momentos que antecedem
o retorno à Unidade, para um sistema que foi desviado, desde tempos muito antigos, do seu caminho, firmam o

restabelecimento da Verdade, o restabelecimento da Alegria e, sobretudo, o restabelecimento da Paz e da
Justiça e da Liberdade.

Bem amados filhos da Lei do UM, eu quero dizer e vibrar: a sua fidelidade à FONTE e à Unidade vai encontrar
muito em breve a sua justa retribuição, a sua justa medida.

***

Vamos para o que pode ajudá-los, pelas palavras e, sobretudo, pela Vibração da minha Radiância, para
permitir-lhes acolher, com mais lucidez e mais agudeza, a Vibração do Mestre da Luz.

Não temam, aquele que virá é o seu maior Amigo, o seu maior Irmão.
É aquele que, em todos os sentidos do termo, não somente jamais falhou, mas sempre esperou e foi forte para

vocês todos, a fim de restabelecê-los na sua Unidade.
Ele lhes mostrou o Caminho, a Verdade, a Vida.

Ele lhes pediu para imitá-lo.
A sua mensagem, como todos os mensageiros, foi amplamente desviada e transformada, mas esta época

terminou.
Um novo tempo se abre em vocês e para vocês.

Um tempo de Lucidez, um tempo onde a integridade, a sua integridade, será reconhecida como de justo valor,
não pelas palavras, mas pela Vibração e pela retribuição.

Avancem sem temor, para Ele, para o amanhã, para a Verdade pura.
Vocês, a maior parte de vocês, aqui, ousou transcender as leis da dualidade.
Vocês confiaram no Arcanjo MIGUEL e nas nossas diferentes intervenções.

Mas jamais se esqueçam de que, seja o que for que acontecer, vocês não devem recair no julgamento dos
seus irmãos, das suas irmãs, que não puderam ser suficientemente iluminados (pelo medo, pela recusa, pelo

esquecimento) pela Luz Unitária.
Isso, hoje, não tem mais grande importância pois, como vocês sabem (mas ainda não viram, mesmo tendo

pressentido), a Luz ganhou.
Mas não há perdedores, por que a Luz é Graça e Perdão.

Vocês estiveram na vanguarda de um combate épico que vocês ainda não compreendem, na totalidade.
O combate pela Verdade e não contra algo.

O combate pelo restabelecimento da Luz, na sua integridade e na sua totalidade, e não contra alguém.

***

Bem amados seres humanos, devido à aproximação, à sua aproximação e à nossa aproximação, é possível,
juntos, comungarmos além das palavras, de maneira muito mais intensa do que ainda há alguns dias e de

maneira menos intensa do que amanhã.
Aí está a realidade e a Verdade da Luz e da sua Vibração, da sua inteligência, do seu Amor.

Então, se vocês quiserem e se permitirem, queiram fechar os seus olhos e entrar no seu Ser Interior e, juntos,
vibremos e juntos acolhamos.

... Efusão de energia ...

Bem amadas almas humanas na encarnação, eu os deixo, sem deixá-los, pois o meu Amor e a minha
Radiância estão selados em vocês.

Estejam na Paz, estejam na Alegria porque, em breve, vocês não estarão mais isolados, nem solitários.
Eu lhes digo até muito em breve, passem bem.



Vão na alegria, com todo o meu Amor.
Obrigado.

************
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 Amados Filhos da Luz, recebam homenagens e saudações.
Eu sou Anael, Arcanjo.

Eu volto entre vocês, como eu voltarei a cada dia, no meu aspecto Radiância, acompanhado da Radiação do
Arcanjo Miguel e do Arcanjo Uriel para que a Radiação das nossas Vibrações eleve vocês para a sua

Dimensão de Eternidade e modifique as suas estruturas a fim, se vocês o permitirem, de viver momentos
privilegiados em meio à Luz e à Verdade.

Então, eu lhes peço que acolham a preparação dos Arcanjos para a vinda do Mestre da Luz e para o seu
encontro com ele, juntos, nós e vocês, acolhamos.

... Efusão de energia ...

Juntos, acolhemos Uriel .

... Efusão de energia ...

Nós agora vamos deixar vocês trabalharem.

Eu voltarei, em alguns instantes, para compartilhar com vocês, desta vez com as palavras, em meio à sua
dimensão normal.

Recebam saudações, homenagens e Amor e eu lhes digo até breve.

******

PERGUNTA: COMO SE CONSTITUEM OS UNIVERSOS, E EXISTEM PLANETAS OCOS?

Amado, a construção dos universos não pode ser explicada com palavras, isso é impossível.

Isto levaria vocês a conceitos que são completamente estranhos para vocês, em meio a esta Dimensão.

Quanto aos planetas ocos, evidentemente, o conjunto dos planetas possui duas formas de Vida: uma forma
externa (por exemplo, nesta dimensão, a forma de vida da qual fazem parte) e uma forma interna (existente sob

as crostas dos planetas correspondentes).

***

PERGUNTA: A TERRA É OCA NA 5ª DIMENSÃO OU NA 3ª DIMENSÃO?

A Terra é oca, evidentemente, na 3 ª Dimensão.

ANAEL - 17 de março de 2010
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Historicamente, quando chegaram os que chamamos com vocês, de "maus meninos", houve naquela época,
um êxodo que ocorreu na Terra.

Este êxodo, diz respeito a alguns povos que voltaram para o seu sistema solar de origem.

Isto inclui aqueles que foram chamados de Gigantes, e também os Nefilins, e muitos outros que vocês ainda
não conhecem.

Dentre os povos presentes naquela época, na Terra, alguns deles decidiram se tornar os Guardiões de uma
Dimensão Unificada, eles então passaram para a Intraterra.

A Intraterra situa-se em meio à 3ª Dimensão Unificada.

Os povos que vivem lá pertencem tanto à 5ª Dimensão como à 3ª Dimensão Unificada.

***

PERGUNTA: AO QUE SÃO DEVIDAS AS DIFICULDADES DE APRENDIZADO DAS LÍNGUAS?

A dificuldade de aprendizagem das línguas, sejam elas quais forem, em geral, é um déficit de percepção da
frequência inerente à língua.

Existe, então, em meio às suas estruturas, uma dificuldade de percepção dessas frequências.

Há, portanto, um processo para reequilibrar ou criar um reaprendizado dessas frequências não percebidas no
nível do ouvido.

É um problema de frequência.

O conjunto das emoções que vocês viveram no plano humano, expressa-se por frequências, evidentemente.

Estas frequências correspondem às frequências captadas, de forma especial, pelo sistema límbico.

Mas estas frequências também são encontradas no nível do ouvido e no nível dos sons.

Esta redução eletromagnética sonora irá se refletir, para vocês, por uma perda de certas frequências
correspondentes, geralmente, a gama de frequências da voz, atrapalhando e impedindo a aprendizagem das

línguas.

***

PERGUNTA: TER FACILIDADE PARA APRENDER LÍNGUAS CORRESPONDE A UM LEGADO DE VIDAS
PASSADAS OU A UMA CAPACIDADE VIBRATÓRIA FREQUENCIAL ESPECIAL?

Não devem concluir, do que eu disse antes, que aquele que não tem dificuldades de aprender línguas não tem
feridas emocionais.

Ao contrário, algumas das feridas emocionais se expressam na adição de percepções de novas frequências,
incomuns para o Ser Humano.

***

PERGUNTA: HAVERIA ALGUM INTERESSE, HOJE EM DIA, EM RESTABELECER ESTAS
FREQUÊNCIAS?

"Busquem o Reino dos Céus, o resto lhes será dado de acréscimo”.

Não se esqueçam, também, de que algumas dificuldades de aprendizagem (ou certas dificuldades de
frequências, para ser mais exato) estão ligadas a uma capacidade maior para percepção de outras Dimensões.

Vocês não podem ter uma acuidade extrema em meio a esta Dimensão, e ter o mesmo tipo de acuidade no
nível do mundo espiritual.

Existem muitos casos que existiram na superfície deste planeta, que tiveram certa quantidade de déficits
sensoriais e que tiveram acessos privilegiados ao nível do que vocês chamam de ‘impulso espiritual’.

Isso aconteceu, em particular com uma xamã (que está conosco há muito tempo), que foi chamada de ‘No
Eyes’.

O seu verdadeiro nome, nas nossas Dimensões, é ‘Águia Branca’.

***

PERGUNTA: UMA PESSOA QUE PERDE OS SEUS SENTIDOS INTEGRA MAIS A LUZ?

Não podemos generalizar.

Em alguns casos, sim.

Em outros casos, absolutamente não.

***

PERGUNTA: UM ANIMAL DOMÉSTICO PODE SER UM FREIO AO ABANDONO POR ESTARMOS
APEGADOS A ELE?



Então, efetivamente, se você se apegar, para você, isso é um freio.

Mas existem outros seres humanos que não se apegam e, portanto, vivem uma relação equilibrada com os
animais chamados ‘animais de estimação’.

O problema não é especificamente possuir um cão, mas o apego que existe a ele.

Todo apego, qualquer que seja (numa crença, numa cultura, a um marido, a um lugar, a uma função), afasta-os
e os priva da totalidade do Ser.

Os apegos (ou ligações dos humanos), como eles existiram, no passado, (e que foram necessários para ajudá-
los a sobreviver neste mundo) estão, hoje, em via de dissolução, como o Arcanjo Miguel lhes disse.

Vocês não podem acessar ao Estado de Ser, sem soltar, sem se entregar, estando sempre apegados a
alguma coisa.

Vocês não podem, entre aspas, acessar o outro lado, estando apegados a qualquer coisa que seja neste
mundo.

O apego é um laço.

Este apego é uma zona de Sombra, independentemente do grau de pureza e de nobreza deste apego, porque
o apego (seja ele qual for, mesmo o mais nobre) os priva da sua Liberdade essencial.

Assim é da mesma forma, quando alguns Seres lhes disseram, nesta Terra, para matar todos os modelos,
porque, quando vocês seguem um modelo, vocês não seguem a vocês mesmos, mas vocês seguem outra

pessoa.

Assim ocorre com todas as religiões, assim ocorre com o que vocês podem chamar de adesão a qualquer
coisa em meio a este mundo.

O conjunto das crenças representa os apegos.

Vocês vão notar que a liberdade é o oposto do apego.

O que não quer dizer negar as relações: a relação não é apego a partir do momento em que ela é livre em
todos os sentidos do termo.

O apego é pesado.

A liberdade é leve.

***

PERGUNTA: A TERRA TEM UMA ALMA?

A Terra é antes de tudo uma Consciência.

O que vocês chamam de ‘alma’ é, de fato, o intermediário entre o corpo e o Espírito, entre a personalidade e o
Espírito ou o Estado de Ser.

A alma é um veículo que não existe nas Dimensões Unificadas.

Vocês estão diretamente ligados, entre a estrutura Dimensional na qual vocês estão, e o Espírito, isto é, a
Fonte.

A criação da Alma corresponde, de fato, à privação do seu Espírito, em meio à sua Dimensão.

***

PERGUNTA: A ALMA DESAPARECE NA 3ª DIMENSÃO UNIFICADA?

Ela não é mais necessária já que vocês estão diretamente religados à Fonte.

***

PERGUNTA: O ACESSO À 3ª DIMENSÃO UNIFICADA É, APESAR DE TUDO, UMA ASCENSÃO?

Sim.

***

PERGUNTA: AQUELES QUE PARTEM, HOJE, EM GRUPO, ESTÃO PRONTOS PARA VIVER A
ASCENSÃO?

Vocês não podem generalizar, em meio a este grupo.

Algumas pessoas desse grupo sobem diretamente no seu corpo de Estado de Ser.

Outros, enfim, são colocados em estase esperando a evolução da Consciência planetária e a evolução da
Terra, ela mesma, em direção ao seu novo paradigma.

Não há acaso, de qualquer maneira.

Lembrem-se das palavras de Sri Aurobindo, que ele escreveu quando era São João, ditadas por Cristo: "no
mesmo lugar, um será levado e outro será deixado. Em uma mesma família, um será levado e outro será

deixado."



***

PERGUNTA: HOUVE INICIAÇÕES ESPECIAIS NAS CÂMARAS DO REI E DA RAINHA?

O que você chama de Câmaras do Rei e da Rainha eram, na verdade, câmaras de Ressurreição.

As câmaras estavam ligadas a ângulos de maneira a reproduzir, como vocês o sabem, a constelação de Órion.

As três pirâmides de Gizé representam as três estrelas do cinturão de Órion com relação à distribuição.

Havia, então, no nível da Porta do Sul e da Porta do Norte (que eram corredores alinhados à Câmara do Rei e
da Rainha na Grande Pirâmide de Quéops), a possibilidade de reconfigurar literalmente um corpo.

Há aí também um símbolo da Fênix da Ressurreição.

Esse simbolismo não era, aliás, somente um símbolo, naquela época, porque havia realmente Ressurreição e
tomada de forma por uma Consciência em meio a um novo arranjo molecular.

***

PERGUNTA: QUAL ERA O OBJETIVO DESTE PROCEDIMENTO?

Atrair uma alma em meio a um novo corpo.

Processo de Ressurreição.

***

PERGUNTA: ELES PODIAM CRIAR CORPOS NO SENTIDO COMUM?

É claro.

A geração espontânea de um corpo é, de fato, conhecida há muito tempo.

Ela se perdeu, hoje, porque as ‘câmaras de forma’ que existiam naquela época, por razões de segurança,
foram aniquiladas pelas forças da Luz para evitar que as forças da Sombra pudessem usá-las e que os “maus

rapazes” pudessem se servir da Criação na íntegra de novos corpos.

No entanto, isso sempre esteve presente na história da Humanidade.

***

PERGUNTA: QUAL ERA O INTERESSE DE CRIAR CORPOS NA ÍNTEGRA NO LUGAR DE RESSUSCITAR
OS CORPOS QUE JÁ EXISTIAM?

Mas é muito simples, a escolha da alma, simplesmente.

Criar um corpo físico no qual virá uma alma específica (que espera passar por esta via para se manifestar e
entrar na encarnação) é a característica típica daqueles que vocês chamam de Avatares Cósmicos, ainda

denominados, também (e vocês tiveram o exemplo, na Terra há pouco tempo [Sri Babaji]), a Fonte.

***

PERGUNTA: HÁ UMA DIFERENÇA COM OS WALK-IN?

Sim, é claro.

Criar um corpo pelo processo de chamada de alma, no nível dos campos de forças matriciais em relação com
Órion, exige a criação de um corpo recém-nascido.

O processo de Walk-In apenas excepcionalmente diz respeito a um recém-nascido, mas muito mais, a um
corpo já adulto.

***

PERGUNTA: ERAM CORPOS NO SENTIDO CLÁSSICO DA PALAVRA?

Tratava-se de um corpo realmente físico com a mesma constituição de um corpo nascido pela carne.

Simplesmente, as características desse corpo eram tais que o espaço de vida alocado para esta forma criada
por onda de forma, não podia ter uma duração muito longa[duram apenas de 7 a 14 anos], em relação à sua escala de

tempo de encarnação natural.

***

PERGUNTA: OS EGÍPCIOS TINHAM A POSSIBILIDADE DE TRANSLADAR COM O SEU CORPO
PARTICULARMENTE UTILIZANDO AS PIRÂMIDES?

A alma sim, não o corpo.

Como vocês sabem, a Humanidade, na sua totalidade, está presa na matriz, desde tempos imemoriais, dessa
maneira, então, o processo de reencarnação foi iniciado pelos próprios Arcontes.

Há, então, tomada de forma e encarnação e reencarnação permanente.



Logo que vocês se aproximam deste sistema Terrestre e da sua matriz, então vocês são literalmente presos
pela matriz.

No entanto, há uma possibilidade, ainda que limitada, de escapar da matriz, seja pela evolução da Luz no
Interior da alma e do Espírito, seja por processo ligado a ondas de forma que foram utilizadas por diferentes

tradições que existiram na superfície deste planeta, mas referentes a indivíduos em uma quantidade
extremamente limitada, porque era preciso uma força de alma suficiente, quaisquer que fossem os processos

energéticos de onda desenvolvidos, a fim de escapar da armadilha da matriz.

***

PERGUNTA: É POSSÍVEL, HOJE, VIAJAR DE UM PONTO A OUTRO, NA NOSSA DIMENSÃO, COM
NOSSO O CORPO FÍSICO, NA NOSSA MERKABAH?

Isso é possível pela intervenção dos Aliados da Humanidade, pelos Anjos do Senhor, em meio às Naves.

O interesse da Merkabah não é transportá-los de um ponto geográfico a outro, o interesse da Merkabah é a
Translação Dimensional, e unicamente isto.

Viajar de um ponto a outro poderia se chamar, eventualmente, de ‘bilocação’, que é um processo místico
relacionado à elevação da alma e do Espírito.

A Merkabah não se destina a viajar no nível geográfico.

Ela é projetada para viajar em nível dimensional.

Vocês devem compreender que o que vocês ouvem falar são apenas crenças.

Lembrem-se de que vocês estão entrando na era da experimentação.

Tudo o que vocês não experimentaram por si mesmos, e até mesmo as palavras, não serve para
absolutamente nada, exceto para sobrecarregar o Espírito e impedi-los, justamente, de acessar o que vocês

são.

Vocês devem ir além da era das leituras, vocês devem ir além da era das crenças, quaisquer que sejam.

O que é dito por alguém não tem valor nenhum enquanto vocês não o vivenciam.

Hoje, vocês descobrem, uns e outros, os novos espaços de Criação da sua própria Verdade.

Não há nenhuma Verdade além da sua própria Verdade.

As outras verdades, mesmo se elas parecerem mais autênticas, não têm nenhum valor enquanto vocês não
integrá-las nos seus campos de percepção e nos seus campos de Consciência.

Caso contrário, isto permanece no nível do mental, e não serve absolutamente para progredir.

O conhecimento assim definido e denominado ‘voz seca’, existente nos tempos antigos, ligado ao
conhecimento mental e intelectual, podendo e tendo existido em meio a algumas ordens, era uma abordagem

reducionista, fragmentada e incompleta.

Hoje vocês têm a sorte, pela Vibração e pela Luz, de poder acessar uma série de experiências, criando a sua
própria realidade.

Vocês também devem desconstruir o conjunto das leituras, porque o que vocês não vivem, não lhes
acrescenta absolutamente nada e os afasta da sua própria Verdade.

***

PERGUNTA: OUVE-SE MUITO FALAR DE MERKABAH. DO QUE SE TRATA?

A Merkabah é um nome de origem suméria.

Trata-se, de fato, do veículo de Luz correspondente (em termos simples e não exóticos, no que lhes diz
respeito, em relação à sua língua e em relação com o aspecto vibratório) ao que é chamado de ‘corpo de
reunificação do conjunto dos corpos de espiritualidade’ ou corpo de Estado de Ser, e o conjunto dos seus

corpos (denominados corpos sutis) em meio a uma nova estrutura, situada acima de suas cabeças, chamada
de Fonte de Cristal, também conhecida, mas aqui, também, é um termo exótico, tibetano, por Vajra.

Trata-se, de fato, de um ponto de Consciência situado acima do corpo, acima da cabeça, cerca de 60 cm a
1,20 m acima do seu próprio corpo físico.

***

PERGUNTA: TODOS NÓS TEMOS, SEM EXCEÇÃO, QUATRO LINHAGENS?

Sim.

Isso está diretamente relacionado aos princípios fundadores dos universos, questão, Amada, sobre a qual
você falava no início.

Os princípios criadores e fundadores estão relacionados a pilares de sustentação.

Estes pilares de sustentação são um papel que é atribuído aos Hayoth Ha Kodesh.

Estes Hayoth Ha Kodesh são ‘as rodas dentro das rodas’, permitindo efetivamente a geração descendente.



Esta geração descendente Dimensional só pode acontecer através do princípio da pré-existência dessas
quatro linhagens, tanto no nível dos universos como de cada Unidade da Consciência.

***

PERGUNTA: É POSSÍVEL, ENTÃO, TER UMA LINHAGEM DE FELINO E OUTRA DE ÁGUIA?

Todas as combinações são possíveis.

***

PERGUNTA: A PRIMEIRA LINHAGEM QUE NOS CORRESPONDE É A NOSSA LINHAGEM PRINCIPAL?

Absolutamente não.

***

PERGUNTA: EXISTE UMA ORDEM ESPECIAL DE APARECIMENTO DAS LINHAGENS?

O princípio de ressonância atua, neste nível, na íntegra.

Se você for composto por mais Ar ou Fogo, aparecerá primeiro a sua linhagem do Ar ou do Fogo.

As quatro linhagens estão relacionadas a todos os processos que existem na fisiologia do seu corpo.

Todo processo fisiológico pode ser qualificado por uma porção de Ar, de Fogo, de Ar e de Terra, e de Água.

Assim, então, é perfeitamente lógico que isto seja pelos 12 pontos de Fogo da cabeça em relação com a
Coroa Radiante da cabeça denominados as 12 estrelas de Maria.

Efetivamente, de três em três, elas estão ligadas a um elemento e, portanto, a uma das suas linhagens,
fazendo com que cada uma tenha uma predisposição para manifestar, igualmente, mais ‘aqui e agora’, mais

‘clareza’, mais ‘precisão’, etc. etc., e isso é válido tanto para o conjunto do que existe no nível dos seus corpos,
como do conjunto que existe no nível espiritual, e no nível da estrutura do Estado de Ser.

Existe, para cada ponto, quer seja ao nível do Coração, quer seja ao nível da Coroa da cabeça, quer seja por
um processo fisiológico celular ou, ainda, ao nível do DNA, o mesmo princípio, porque vocês têm quatro bases

no DNA [A - Adenina, T - Timina, G - Guanina e C - Citosina].

Cada uma destas quatro bases está associada a um dos elementos, e também a uma das suas linhagens.

Trata-se, como eu disse, de uma ‘geração descendente’.

Agora, realizar a Fusão do Fogo do Coração, como muitos de vocês estão vivendo, não significa que suas
linhagens lhes serão reveladas, ao mesmo tempo, despertadas e reveladas.

Muitos de vocês terão que esperar que o Fogo da Terra seja completamente consumido para despertar e
revelar as suas linhagens, mas, mesmo assim, elas estão ativas a cada respiração da sua Vida desde que

vocês nasceram.

***

PERGUNTA: PODERIA DEFINIR O QUE É CHAMADO DE FOGO DO ÉTER?

Amada, vocês experimentaram, muitos de vocês, o Fogo do Coração, com uma série de percepções.

O Fogo do Éter corresponde ao momento preciso em que o conjunto dos seus circuitos energéticos, que
vocês chamem de Nadis, que vocês chamem isto de meridianos ou qualquer outro circuito que percorre o seu
corpo, será impulsionado por uma nova energia que não é mais de ordem eletromagnética, mas ela mesma, de

ordem Supramental.

Da mesma forma que o seu Coração se ativou com a energia do Supramental, a energia dos seus Nadis, de
alguns dos seus circuitos, vai se ativar, ela também, com a energia do Supramental.

Isto está em relação direta com a constituição do veículo ascensional em meio à sua estrutura de
personalidade.

O Fogo do Éter é uma característica específica desta energia, qualificada de Supramental porque, penetrando
em meio às estruturas normalmente feitas para fazer circular a energia de natureza eletromagnética ou
magnética, elas vão aumentar o nível de energia e fazer passar o nível de energia para uma percepção

aumentada do Fogo, mas também para uma hipercirculação de energia nestes circuitos.

Este é, então, chamado de Fogo do Éter.

Ele corresponde a uma modificação total do conjunto da sua estrutura etérea, que, até agora, tinha sido vítima,
comprimida, de alguma forma, por causa das forças eletromagnéticas atuando em meio à matriz.

Devido à dissolução próxima total da matriz, o seu corpo etéreo, e o conjunto das suas estruturas, vão, então,
vibrar em uma outra frequência.

***

PERGUNTA: DURANTE OS PROTOCOLOS, SENTIR CALOR CORRESPONDE À ATIVAÇAO DESTES
CIRCUITOS?



Plenamente.

O trabalho que foi chamado de ‘Yoga Celeste’, por Um Amigo, corresponde perfeitamente a isso, mas em um
patamar limitado, correspondente ao patamar do que é chamado de ‘novos corpos’ ou de ‘novas estruturas’

relacionados ao Estado de Ser.

O que Miguel mencionou é muito mais abrangente e diz respeito ao conjunto da sua estrutura etérea.

Existe uma relação direta com o Fogo elétrico assentado ao nível da Kundalini.

Esta energia elétrica, assentada ao nível do Fogo da Kundalini, vai percorrer o conjunto dos seus circuitos
energéticos, cada um em seu próprio ritmo, mas o que também é novo neste nível, não é somente a qualidade

da energia que flui através dos seus circuitos energéticos, mas também a nova capacidade que terá a sua
Consciência para direcionar a energia, de modo espontâneo e natural, dependendo dos seus pensamentos.

É neste sentido que Miguel disse que vocês irão se tornar cocriadores da sua realidade e da sua Verdade.

Vocês irão criar, literalmente, a sua Vida, da mesma forma que vocês irão criar os circuitos energéticos que
serão os mais importantes nas suas estruturas.

***

PERGUNTA: QUANDO CHEGAMOS A ESTA FINALIZAÇÃO, HÁ O PROCESSO DE ASCENSÃO
DIRETAMENTE DEPOIS?

Completamente.

A dissolução da estrutura física ocorre porque ela não tem mais razão de ser.

O conjunto da sua Consciência passou para a 5ª Dimensão no nível do Fogo do Éter.

***

PERGUNTA: É O FOGO DO ÉTER QUE NOS PERMITE A PASSAGEM PARA A 4ª E PARA A 5ª
DIMENSÃO?

Sim.

Com a condição de que este Fogo do Éter esteja acoplado à ativação do Fogo do Coração.

Miguel insistiu sobre o fato de que o Fogo do Éter, sem o Fogo do Coração, seria somente ruína.

***

PERGUNTA: É O QUE EXPLICA A DIFERENÇA QUE É INDICADA ONDE ALGUNS IRÃO VIVÊ-LO COMO
UMA DESTRUIÇÃO, E OUTROS, JUSTAMENTE, COMO UMA ASCENSÃO EM DIREÇÃO À LUZ?

Perfeitamente.

***

PERGUNTA: MUITAS VEZES FOI SUGERIDO INTEGRAR AS ENERGIAS ATUAIS ENCOSTANDO-SE EM
UMA ÁRVORE. MAS COMO FAZER QUANDO SE MORA EM UMA CIDADE GRANDE?

As árvores devem estar em plena natureza, porque é a sua natureza.

A árvore é o intermediário entre a 3ª e a 5ª Dimensão.

A árvore está diretamente religada à 5 ª Dimensão.

É por isso que numerosos exercícios lhes foram comunicados e que Miguel insistiu, e que eu também insisto à
minha maneira sobre o fato de se conectarem à energia das árvores, especialmente no nível de suas costas.

Isto irá permitir, ao mesmo tempo, a fluidez do Fogo do Éter, e irá permitir inundar literalmente os seus circuitos
energéticos muito mais rapidamente, com o Fogo do Éter.

***

PERGUNTA: QUANTO TEMPO É RECOMENDADO ENCOSTAR-SE EM UMA ÁRVORE?

Encostar as suas costas em uma árvore permite a Fluidez e a circulação do Fogo do Éter de forma muito mais
harmoniosa.

O tempo importa pouco.

Quando eu digo que importa pouco, cada um tem um ritmo diferente.

A instalação das energias do Fogo do Éter será favorecida também pela árvore e, em particular, pelo que é
chamado de Árvores Mestres, que têm a capacidade, por sua vez, de canalizar energias muito específicas.

Nas árvores, mesmo não Mestres, vocês têm a possibilidade de ficarem alguns minutos ou enquanto acharem
necessário e que as energias circulem.

***

PERGUNTA: ESTE CONTATO DAS COSTAS COM A ÁRVORE É PREFERÍVEL QUE SEJA SENTADO OU



DE PÉ?

O primeiro contato será, preferencialmente, de pé.

Mas é óbvio que se vocês devem ficar certo tempo, vocês podem, depois, se sentar.

O importante é que o conjunto das costas toque esta árvore.

***

PERGUNTA: É MELHOR UMA ÁRVORE ISOLADA OU UMA ÁRVORE NA FLORESTA?

Não.

A única diferença está relacionada com a quantidade de árvores em torno de vocês, que suportarão vocês de
uma maneira mais fácil, no processo energético.

Seria preferível utilizar uma árvore de folhas caducas e não persistentes, em função dos ciclos de
renascimento que ocorrem a cada ano.

***

PERGUNTA: O FOGO DO ÉTER MANIFESTA-SE TAMBÉM PELO CHAKRA CORONÁRIO?

O Fogo do Éter diz respeito a todos os circuitos etéreos existentes ao nível de sua estrutura de personalidade,
do corpo etéreo, do corpo astral, do corpo mental e do corpo causal.

Os Nadis estando espalhados no conjunto de seus corpos é evidente que o Fogo do Éter se manifeste,
preferencialmente, no eixo vertebral mediano.

No decorrer das semanas e dos meses, vocês sentirão este Fogo do Éter e tomarão Consciência do conjunto
dos circuitos que existem no nível de todos os seus corpos, da cabeça aos pés.

Foi esclarecido que o Fogo do Éter deve primeiro ser irradiado ao longo da coluna vertebral.

Isto foi chamado de despertar da Kundalini à tríplice energia Espírito Santo, Ultra-Violeta e Radiação da Fonte.

O que é diferente do fluxo elétrico, tal como está descrito nos textos tradicionais, a maioria orientais.

Agora, esse Fogo do Éter está destinado também a invadir o conjunto das forças etéreas.

Que relação vocês fazem com a coroa que possui seu próprio Fogo que não é da natureza do Fogo do Éter?

É preciso compreender que o Fogo da Coroa Radiante da cabeça não tem as mesmas características que o
Fogo da Coroa Radiante do Coração.

Da mesma forma, o Fogo do Éter do sacro não tem as mesmas características, mas o Fogo que circulará em
meio ao conjunto dos circuitos etéreos é denominado Fogo do Éter e inclui o conjunto dos três fogos.

O Fogo do Éter é um Fogo que vem do Sol, vocês compreenderam.

Este Fogo do Éter corresponde à evolução, em meio à sua densidade, de certos tipos de radiações que, até
agora, não podiam penetrar até vocês.

Este Fogo do Éter é, então, literalmente canalizado por nós, Arcanjos, pela Confederação Intergaláctica e pelo
conjunto das Forças da Luz que estão ao seu redor.

Por sua vez, vocês irão canalizar, nos seus circuitos energéticos, denominados Nadis ou meridianos, este
Fogo do Éter.

Trata-se, a rigor, de uma canalização.

***

PERGUNTA: EM FUNÇÃO DE QUAL PARÂMETRO SERÁ CANALIZADO ESTE FOGO?

Simplesmente, o fato de levarem a sua Consciência para um ponto no corpo ou para um chakra.

Se vocês levarem a sua Consciência sobre um chakra, vocês vão fazer viver a este chakra, o Fogo do Éter,
simplesmente.

***

PERGUNTA: ISTO IRÁ MUITO MAIS RÁPIDO DO QUE SE PODE IMAGINAR HOJE?

Todos os processos evolutivos na Terra estão, agora, indo cada vez mais rápido.

Vocês estão em uma fase de aceleração global e de intensidade global, cada vez mais intensa, eu diria.

***

PERGUNTA: QUANDO SENTIMOS ESTE FOGO DO ÉTER NO SACRO, DEVEMOS DEIXÁ-LO OU
ORIENTÁ-LO?

Em um primeiro momento, deixem-no se instalar.

Com o passar do tempo, vocês irão descobrir, da mesma forma que com o chakra do Coração, que lhes é



possível, através da respiração, orientar este fluxo de energia.

No momento, apenas deixem este fluxo de energia, ajudando-o com o fluxo da árvore, subir e descer ao longo
da sua coluna vertebral.

Somente quando houver a fusão entre os três Fogos, como foram denominados por Miguel (o Fogo inferior, o
Fogo médio e o Fogo superior, ou Fogo do sacro, Fogo do Coração e Fogo da cabeça), eles serão reunidos
neste momento e vocês terão a liberdade de fazer circular, através da Consciência, este Fogo do Éter, aonde

vocês quiserem.

E, em um momento posterior, irradiar este Fogo do Éter em torno de vocês.

***

PERGUNTA: EM QUE NÍVEL SERÁ FEITA A FUSÃO DESTES TRÊS FOGOS?

Ela ocorre, por um lado, pela subida do Fogo do Éter ao nível do Fogo do Coração.

Da mesma forma que houve uma alquimia entre a Coroa Radiante da cabeça e a Coroa Radiante do Coração,
haverá uma alquimia, agora, entre estes três Fogos.

***

PERGUNTA: QUANDO ESTE FOGO DO ÉTER CIRCULA PELO CORPO, A SAÚDE É RESTABELECIDA?

Sim.

Vocês vão constatar, como disse Miguel, uma alienação importante do conjunto de suas necessidades, sejam
elas quais forem.

E vocês irão constatar, também, os processos de eliminação e de cura que ocorrerão no decorrer das
semanas.

Trata-se de uma forma de rejuvenescimento bem real.

***

PERGUNTA: UMA PESSOA QUE AINDA NÃO VIVEU O FOGO DO CORAÇÃO DEVE PRIMEIRO SE
DEDICAR A ESTA ETAPA ANTES DE PASSAR À ATIVAÇÃO DO FOGO DO ÉTER?

Amada, as etapas são cumulativas.

Os primeiros seres que receberam o Espírito Santo, agora há mais de um quarto de século, levaram, para viver
um dos pontos que vocês vivem agora instantaneamente, anos completos, com muitas dificuldades.

Há, portanto, uma facilitação crescente que ocorre na sua humanidade, que corresponde a uma frase dita por
Cristo como o que ‘os primeiros seriam os últimos e os últimos seriam os primeiros’.

Aqueles que se abrem, hoje, vivem de uma só vez, o conjunto dos processos de uma forma acelerada.

Mas lembrem-se também de que, quando eu digo que os últimos serão os primeiros, as pessoas que se
abrirão no último momento, perceberão naturalmente o papel e a função destes circuitos energéticos, sem para

isto terem o conhecimento intelectual.

Porque, trata-se, de fato, de uma re-conexão com a sua Essência, lembrem-se de que é a descida do Estado
de Ser em meio ao seu corpo de personalidade.

Há, portanto, uma re-conexão com o conjunto das suas memórias.

O que foi perdido voltará a se manifestar.

Vocês reencontrarão instantaneamente a memória desta energia, a Consciência desta energia e
a função desta energia.

O que hoje exige para vocês um aprendizado, como foi o caso, por exemplo, para o trabalho de alinhamento ao
nível do Coração com o Mestre Ram, efetuou-se desde as Núpcias Celestes e desde o final das Núpcias

Celestes, para a maioria dos seres humanos, de forma natural e espontânea, sem passar pelos protocolos.

Compreendam bem que, quando vocês internalizam a Luz em vocês mesmos, vocês criam um campo de
ressonância que existe para todo o conjunto da Humanidade, no qual este pode obter esta informação e usá-lo

como quiser.

No entanto, não pensem que isso acontece ao acaso.

Aqueles que, hoje, entre os últimos, vivem estes processos, e aqueles que viverão no limite final esse
processo, vão vivê-lo de forma justificada, porque eles esperaram até o último momento.

Mas, no entanto, aqueles que não puderem vivê-lo, não irão vivê-lo.

***

PERGUNTA: QUAIS SÃO AS RAZÕES QUE LEVAM A NÃO PODER VIVER ISTO?

O ego, apenas o ego e todos os seus componentes.

***



Nós não temos mais perguntas. Obrigado.

***

Então, amados, desejo-lhes boas vindas no Fogo do Éter e bem-vindos a vocês.

Até breve.

************
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Bem amadas almas humanas na encarnação e Sementes de estrelas, eu venho a vocês para irradiar e fusionar a
minha Vibração Arcangélica em meio à Luz da Fonte e à Luz rosa. 

Mas permitam-me de início intervir e dar-lhes certa compreensão sobre o papel das árvores nos universos e mais
especificamente nesta Dimensão.

Uma série de coisas muito lógicas lhes é conhecido, como o papel na oxigenação das árvores.

Outros papéis também são muito conhecidos daqueles que trabalham a Terra.

A árvore permite manter a Terra.

A árvore lhes serve também algumas funções, como aquecê-los ou ainda fabricar móveis e objetos.

Além do visível, a árvore pertence ao mundo invisível.

Pela sua posição erigida, ela é a intermediária e a ligação, assim como o contato entre a sua dimensão dissociada e
os mundos não dissociados.

A árvore está presente nos multiversos e nas multidimensões, a partir do momento em que a Consciência estiver
presente.

***

A árvore, Consciência ela mesma, acompanha de diversas maneiras a própria Consciência nas multidimensões.

A árvore tem um papel tão importante que vocês constatam desde muitos anos, que um processo chamado de
‘desflorestamento’ está em curso neste planeta.

De fato, aqueles que ainda não aderiram à Luz, sabem pertinentemente que a árvore permite a Vida e sustenta a
Vida, mas sustenta também e permite a elevação da Consciência.

Assim, em sua loucura, esses seres empreenderam limitar, de maneira drástica, a quantidade de árvores presentes
na superfície do planeta, a fim de limitar a Vida e, sobretudo, de limitar a Consciência.

A árvore é um captador de energias solares, obviamente, mas também do conjunto de energias vindas do cosmos e,
em particular, relacionadas com a Luz.

A árvore é, portanto, um acumulador e um retransmissor desta energia.

Como o faz?

A árvore é vertical. 

Os ramos, estendendo-se lateralmente em relação ao tronco, seguem as correntes telúricas existentes no planeta.

Assim, observando o trajeto de uma árvore e o trajeto dos seus ramos, vocês têm uma noção do que é invisível aos
seus olhos de carne, referentes à circulação das energias horizontais e verticais, no planeta.

***
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A árvore é um ressonador, ela lhes permite alinhar-se com a sua própria árvore da Vida, outro nome dado ao canal
mediano da coluna vertebral ou Sushumna.

Assim, quando a sua Consciência se coloca na árvore e, independentemente de diversos aspectos xamânicos
perfeitamente descritos nas várias tradições primitivas da Terra, a árvore lhes permite realmente realinharem-

se e desencadear os movimentos de energia necessário à sua elevação de Consciência, mas também à sua saúde.

Algumas árvores privilegiadas são qualificadas, em meio à sua Dimensão, de ‘árvores Mestres’, porque sintetizam e
reúnem o conjunto de informações, existentes em um determinado perímetro, do conjunto das outras árvores.

Elas são, portanto, por sua vez, ressonadoras e acumuladoras, permitindo-lhes fazer vibrar as suas estruturas de
Consciência e as suas estruturas físicas, de acordo com as leis cosmotelúricas não falsificadas pela matriz.

A árvore é um espinho no pé daquele que não se juntou à Luz, porque participa do mesmo modo que a sua Centelha
Divina, fechada no seu corpo de personalidade, da manutenção da coesão dos mundos dissociados, bem mais do

que o teriam desejado os maus rapazes.

Entretanto, isto é uma realidade.

As diferentes espécies de árvores mantêm a energia e a Consciência e evitam que elas se apaguem definitivamente.

A árvore é, portanto, por Essência, um vegetal sagrado, assim como o compreenderam alguns povos ditos primitivos,
que isso seja no nível dos índios da América do Norte, como das populações um pouco mais antigas existentes na

Austrália.

A árvore apresenta uma série de virtudes, tanto pelo seu tronco, como pelas suas folhas, como pela sua irradiação,
que todas as pessoas no nível da sua Humanidade podem captar, manifestar e aproveitar qualidades da Consciência
nova, irradiadas em meio à sua Humanidade desde mais de um ano pelo conjunto do Conclave e pela irradiação da
Fonte e pela irradiação do Espírito Santo e do Ultravioleta, que são assim acessíveis muito mais facilmente quando

vocês comungam e quando vocês se comunicam com a árvore.

***

A árvore é também um protetor, sendo de algum modo um fusível quando as sobrecargas energéticas ocorrerem nos
próximos tempos, permitindo fluidificar em vocês a circulação da Luz, em meio aos seus novos circuitos.

Aí está porque eu os mandei para as árvores e eu irei lhes pedir, se vocês se lembrarem, para repetir regularmente,
segundo as suas necessidades, esse processo.

Esse processo irá lhes propiciar integrar, no corpo de personalidade, ainda mais partículas do seu Estado de Ser e
ainda mais Irradiação de natureza Supramental, a fim de lhes permitir crescer na Luz e na Verdade.

A árvore é, portanto, um instrumento de Verdade e de Justiça, que nisso, obstruiu muito as sombras, mesmo nas
culturas que tentaram inverter as polaridades da Luz, que tentaram desenvolver um envenenamento desta Terra e

dos seus vegetais, limitando o afluxo da Luz, como limitaram a sua Consciência. 

Mas esta época acabou, definitivamente.

***

O ar da Consciência nova abre-se a vocês e as árvores são um dos vetores privilegiados, capazes de acumular a Luz
nelas, mas também de reequilibrar a sua própria Luz e a sua própria personalidade.

Aí está o papel das árvores.

Observem as árvores, quanto ao desprendimento da sua energia invisível, através dos ramos e do tronco, que
seguem como eu lhes disse, eles mesmos, os trajetos da energia, invisíveis aos seus olhos.

A importância é que as correntes telúricas que vocês não percebem, são manifestadas em 3 Dimensões, por
intermédio das árvores. 

Elas mantêm, por conseguinte, um impulso dimensional para o Estado de Ser.

Assim são as árvores, em todas as tradições, em todas as civilizações.

Não é por acaso que Buda viveu sua iluminação sob uma árvore.

A árvore é, portanto, realmente um acumulador de Luz, capaz, se vocês entrarem em comunicação com ela, de
redistribuí-la a vocês.

Assim são os vegetais superiores, assim é o que foi chamado na bíblia de ‘arbusto ardente’.

A árvore e os vegetais superiores são intermediários entre a sua dimensão e as dimensões superiores.

Então, aproveitem-nas.

Se vocês tiverem agora perguntas com relação a esse processo ligado às árvores, e antes de entrar diretamente na
energia e no silêncio das palavras, eu gostaria de acolhê-las e de tentar trazer um esclarecimento suplementar.

Bem amados, eu lhes dou a palavra.



***

Questão: jovens árvores entre 20 ou 30 anos, têm as mesmas virtudes?

Obviamente, quanto mais antiga for a arvore, mais ela é madura.

Eu diria que, de preferência, mais ela acumulou certa quantidade de Luz.

Hoje, o processo está ligeiramente diferente, já que o conjunto dos vegetais superiores, árvores ou arbustos, são
portadores da nova energia que cabe a vocês captar.

Entretanto, as faculdades de alinhamento ligadas à árvore da Vida e, portanto, ao tronco da árvore, em sobreposição
vibratória com a sua própria árvore da Vida, é sempre mais acessível, em uma árvore que já tem certa maturidade,

maturidade diferente, certamente, segundo as espécies.

Tentem escolher um tronco reto, porque um tronco reto ilustrará uma regularidade energética no lugar onde a árvore
cresce, o que não é o caso dos troncos inclinados ou trançados, ou inclinados e reinclinados em outro nível,

refletindo uma alteração da trama magnética nesse nível. 

A árvore lhes mostra o que é invisível aos seus olhos, retenham-no.

***

Questão: Como explicar essas tempestades que derrubaram tantas árvores recentemente?

A tempestade é uma manifestação do ar ligada ao Arcanjo Miguel, como os cometas e o Fogo.

A desconstrução refere-se também a algumas árvores que não estão suficientemente sólidas para encaixar a nova
energia, a nova Consciência.

Não há, portanto, nesse nível, destruição, mas, bem mais, uma eliminação natural do que não está de acordo com a
vontade da Luz.

***

Questão: há árvores mais potentes ou seguimos o sentir?

Bem amados, é melhor seguir o seu sentir, porque cada um é diferente.

Existe, como sabem, o que é chamado de ‘árvores Totem’, que estão ligadas à sua caracterologia dentro da sua
personalidade, mas também ao desenvolvimento da sua alma para o Espírito.

Assim, siga a sua percepção vibratória.

Alguns serão atraídos por faias, alguns o serão por carvalhos e outros ainda por outras categorias de árvores.

De maneira geral, evitem as árvores com folhagem persistente [folhagem perene] e prefiram as árvores de folhagem
caduca [cujas folhas caem no inverno].

De fato, as árvores de folhagem persistente são muitas vezes a casa de entidades perdidas, o que não é o caso das
árvores com folhagem caduca.

***

Questão: a árvore tem uma Consciência própria ou trata-se de uma Consciência coletiva?

A Consciência é coletiva para o conjunto das árvores, mas em meio a essas Consciências coletivas
emergem Consciências individuais, por vezes muito mais evoluídas do que a forma que vocês veem.

Elas são chamadas, justamente, de ‘árvores Mestres’.

***

Questão: você disse que seria melhor evitar as árvores de folhagem persistente que protegeriam entidades.

Seriam retransmissões de entidades, efetivamente.

***



Questão: e sobre as árvores Mestres que podem ter uma folhagem persistente?

A árvore é uma Luz na noite, em todo caso, no nível da alma que sai de um corpo, no processo natural da morte,
havia o que vocês chamariam de estradas e auto-estradas, em meio ao seu mundo denso.

Essas auto-estradas e essas estradas existem também no astral. 

Essas auto-estradas e essas estradas são caminhos tomados pelas almas, para se juntarem aos lugares necessários
à reencarnação.

Essas auto-estradas estão ligadas entre si pelas árvores Mestres de folhagem persistente.

É nesse sentido que eu lhes digo para evitar essas estradas e esses espaços de cruzamento. 

Vocês arriscam ter reencontros que não vão ao sentido da Luz necessariamente.

***

Questão: a comunidade das árvores é uma Consciência unificada com individualidades que surgem, como na
Intraterra?

Exatamente.

***

Questão: por que os pássaros escolhem tal árvore para fazer o ninho?

Os pássaros são sensíveis como sabem, às linhas de força invisíveis aos seus olhos.

Que isso seja para os pássaros migratórios ou para os simples pássaros que residem no lugar.

Assim, a observação de um ninho em número importante, em uma árvore, assinala que esta árvore está
particularmente alinhada, ela mesma, em meio às forças cosmotelúricas, sem, no entanto, ser uma árvore Mestre,

necessariamente.

***

Questão: por que árvores, de tronco único, separam-se em seguida em diferentes troncos?

Isso significa que à altura da divisão, existiu uma anomalia eletromagnética que a árvore ilustra, como lhes disse, pelo
seu próprio desenvolvimento.

O que não é a mesma coisa que os troncos gêmeos. 

Isso corresponde a um processo de fusão extremamente específico.

Isso não quer dizer que a energia seja mais forte, ela é simplesmente diferente no nível da Consciência. 

A diferença é a capacidade que têm essas duas Consciências, fazendo parte da mesma Consciência coletiva, para
estar no ‘caminho da individualização’.

***

Questão: poderia repetir o protocolo da árvore?

É extremamente simples.

Você se aproxima da árvore em Consciência, pedindo para estabelecer uma comunicação consciente.

Lembre-se de que na era que vocês entram e nos momentos em que vivem, a energia segue a intenção e
a atenção da Consciência, portanto dirija a sua Consciência para a árvore.

Oriente as mãos para a árvore, mas o mais importante é a orientação da sua Consciência, para ela.

Em seguida, vá para a árvore, do lado oposto àquele que é chamado de Norte.

Você se aproxima até sentir uma ‘percepção Vibratória’ e, em seguida, você simplesmente encosta as suas costas
contra a árvore, nada mais.

***

Questão: quais são as particularidades do Baobá?



Como sabem, na maior parte do continente africano, as árvores, exceto em alguns lugares muito próximos de certos
lagos, são como dizer, não desprovidos de árvores, mas em que há árvores em quantidade muito mais limitada do

que o que existe na Europa do Oeste, em particular.

Assim, os Baobás vão concentrar, neles, a energia de algumas florestas, em uma só árvore. 

Eles são de algum modo, acumuladores.

***

Questão: os objetos de madeira dão os mesmos contatos Vibratórios que a árvore de origem?

Isso me parece muito difícil, porque hoje, como sabem, as árvores são derrubadas independentemente dos ciclos
lunares, o que é uma heresia.

A segunda coisa, é que as árvores são secas e colocadas em estufas, matando-se definitivamente a sua
Consciência, o que não retira em nada as capacidades isolantes e vibratórias da árvore, mas, entretanto, a

Consciência não está mais ali.

***

Questão: Como saber se a comunicação com a árvore é real ou mental?

Jamais o mental poderá se comunicar com uma árvore.

***

Questão: é possível que uma árvore recuse o contato e, se sim, por quê?

Do mesmo modo que você pode, você mesmo, recusar um contato com outro ser humano.

Não há afinidade vibratória, simplesmente.

Não há nem que se perturbar, nem que se chocar, nem que procurar uma explicação. 

Basta simplesmente procurar em outro lugar.

***

Questão: cortando-se os ramos modifica-se a rede magnética local?

Não, absolutamente não.

A árvore está lá para enraizar certo número de virtudes.

O desenvolvimento dos seus galhos, do seu tronco, segue as correntes eletromagnéticas da superfície.

Mas não é porque você retira a marca de um ramo desta influência eletromagnética que isso vai alterar o que quer
que seja no solo.

Entretanto, eu repito que a árvore é um enraizamento dos planos multidimensionais nesta realidade,
independentemente de circuitos eletromagnéticos.

***

Se vocês quiserem, eu irei trabalhar então, hoje, com a minha própria Radiância e a minha própria Efusão, na
Radiância Arcangélica: Luz branca e Luz rosa.

... Efusão de energia...

Bem amados filhos da Lei do Um, vai ser tempo agora de trabalhar na sua própria Unidade. 

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

Recebam todo o meu Amor.



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

TEXTO COMPLEMENTAR:

Questão: quanto tempo é preconizado para se encostar em uma árvore?

Encostar as suas costas em uma árvore permite a Fluidez e a circulação do Fogo do Éter de maneira muito mais
harmoniosa.

O tempo importa pouco.

Quando eu digo que importa pouco, cada um tem um ritmo diferente.

A instalação das energias do Fogo do Éter será favorecida também pela árvore e, em particular, pelo que é chamado
de ‘árvores Mestres’, que têm a capacidade, por sua vez, para canalizar energias muito específicas.

Em meio às árvores, mesmo nas que não são Mestres, vocês têm a possibilidade de permanecer por alguns
minutos e também por muito tempo, se isso lhes parecer necessário e se as energias circularem.

*

Questão: esse contato das costas com a árvore é preferível sentado ou de pé?

O primeiro contato far-se-á, preferencialmente, de pé.

Mas é evidente que se você dever permanecer algum tempo, você poderá, depois, se sentar.

O importante é que o conjunto das costas toque esta árvore.

*

Questão: será melhor uma árvore isolada ou em uma floresta?

Não. A única diferença está em relação com a quantidade de árvores presentes em torno de vocês que irão apoiá-los,
de maneira mais fácil, no processo energético.

Seria preferível utilizar uma árvore de folha caduca e não persistente, isso seria apenas pelos ciclos de renascimento
que ocorrem a cada ano.

*
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem Amadas Almas humanas em encarnação, eu venho entre vocês, acompanhado da Radiância do Arcanjo
Metatron.

Se vocês quiserem, vamos viver juntos um processo de fusão de Luz, em meio à Luz Branca e à Luz Rosa, a
fim de convidá-los a prosseguir o seu trabalho de elevação e de Vibrações.

Nós vamos viver isso logo no início e, em seguida, eu irei intervir, além das Vibrações, por palavras, através de
certo número de informações e de trocas entre nós referentes a essa palavra denominada « Vibrações ».

Inicialmente, Bem Amados, eu lhes peço que acolham a nossa Radiância no centro do seu Templo Interior, em
meio às suas Coroas Radiantes e em meio ao seu Triângulo sagrado.

Juntos, agora, Comunguemos.

... Efusão de Energia ...

Bem Amados, em nome de Metatron e em meu nome, nós lhes agradecemos por terem acolhido a Luz Vibral.
Vamos agora poder discorrer e ser interrogados sobre essa palavra «Vibrações», Luz Vibral, porque

absolutamente tudo decorre da sua capacidade para Vibrar dentro das novas frequências do Estado de Ser, da
Fonte, da Radiação do Ultravioleta e do Espírito Santo.

Somente esses elementos têm e terão importância quanto ao seu caminho, em relação ao que vem.
É, portanto, essencial, em meio às suas estruturas, ao seu mental, distinguir e discriminar bem o que cabe à

Vibração e à Luz, do que cabe à emoção sem Vibração e à Luz sem Vibração.
É fácil para vocês de conceber e aceitar que tudo, em meio mesmo à sua manifestação, seja Vibração.

A própria matéria é constituída de Vibrações.
Há muitos espectros Vibratórios no seu mundo, como nos mundos Unificados.

Essas Vibrações são caracterizadas, além das suas percepções em meio às suas estruturas, por uma
frequência, por uma curva que pode tomar diferentes aspectos.

A Luz é uma frequência.
A matéria é uma frequência.

O arranjo das frequências permite a organização das Dimensões.
A Consciência é Vibração.

O Amor é Vibração e a Luz Autêntica é Vibração.
É preciso discriminar em meio às suas estruturas o que pertence à emoção do que pertente à Vibração.

Nesses tempos que vocês vivem, a garantia da sua autenticidade e da autenticidade do que vocês encontram,
é a Vibração.

Esta Vibração que vocês experimentam em relação com o Estado de Ser e com as diferentes irradiações
propostas pelas Hierarquias de Luz tem efeitos inegáveis em meio à sua estrutura e à sua Consciência.

***

O conjunto das irradiações que chegam agora inteiramente à superfície da sua Terra, chamada pelo Arcanjo
Miguel de Fogo do Éter, é uma Vibração extremamente rápida que é aquela da 5ª Dimensão alcançando a sua

Dimensão.
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Esta Vibração foi qualificada, em termos orientais, de Energia Supramental ou Energia de la Città, por oposição
às Energias magnéticas.

De fato, a característica essencial da Luz Vibral é que ela é Luz percebida, acompanhada de Vibrações, como
vocês o vivem e como nós o estabelecemos neste momento.

É preciso que vocês discriminem o que pertence às suas emoções e, portanto, a uma reação, mesmo se for
Vibratória, podendo, aliás, desencadear uma emoção de amor, mas não de Luz, em ressonância com um

fenômeno recebido, da verdadeira emoção Vibração final, aquela do Coração.

A garantia da sua autenticidade, assim como todos nós sempre lhes dissemos, é, antes de tudo, o Fogo do
Coração, a sua capacidade para fazer vibrar o Coração.

Isto não é uma visão do mental, mas ligada a uma realidade física percebida como tal, mesmo se os efeitos
forem múltiplos em meio à sua Consciência.

Um movimento da Consciência não sendo acompanhado de Vibrações tem todas as chances de não pertencer
à Luz Vibral.

A Luz Vibral é uma Vibração rápida que vem de Dimensões etéreas, que se modifica atualmente e, portanto, de
algum modo, o atrito com as forças eletromagnéticas, com as forças de compressão dos seus corpos, gera

essa sensação de Fogo.
Fogo de Amor, Fogo que não queima, mas, entretanto, Fogo real.

Esse Fogo manifesta-se em diferentes lugares, assim como vocês o percebem.
Preferencialmente na cabeça, no Coração e agora, para um número cada vez mais importante de Seres

Humanos, ao nível do Sacro.
Por vezes esse Fogo percorre o conjunto do corpo físico, refletindo a captação da irradiação da Fonte, essa

irradiação de natureza específica, conhecida pelos seus cientistas, chamada de ‘raio gama’, que tem a
particularidade de fazer alterar a sua Consciência e de fazer o seu funcionamento separado, dissociado do seu

cérebro, de modo oposto, que é o modo da Consciência pura, não mais prisioneira da razão.
A razão é uma Vibração densa e pesada.

O Coração é uma Vibração leve e acelerada.
A sua Consciência segue a Vibração e a sua Consciência é Vibração.

Impregnem-se disso, porque a Vibração é a garantia da sua autenticidade e o que vem a vocês é uma nova
Vibração que reflete a alquimia no cosmos de três qualidades de irradiação Vibratória - Espírito Santo,

Ultravioleta e Fonte - casando-se em uma única Vibração, penetrando doravante a sua força etérea e, muito em
breve, o conjunto da Terra.

Empenhem-se em experimentar, que seja com o Yoga Celeste ou o Yoga da Luz, assim como lhes foi
comunicado, acionem esses processos por vocês mesmos, mesmo se vocês forem ali ajudados.

Vigiem para jamais deixar que esta Vibração se sobrecarregue e penetre as esferas do seu mental, fazendo-os
perder então a Vibração do Coração e recolocando-os nas Vibrações da dualidade, nas Vibrações

eletromagnéticas, que não pertencem à Luz Vibral.

***

Em resumo, eu poderia dizer que vocês vão se tornar responsáveis pelo que Vibram e pelo que emanam como
Luz.

Assim como o Conclave lhes disse, por diferentes vozes, vocês se tornaram canais de Luz, os Ancoradores da
Luz.

Inúmeros de vocês são chamados a se tornarem Embarcações de Luz para os seus irmãos.
Isso corresponde a um aumento e a um desdobramento da Luz Vibral no conjunto das estruturas físicas e

sutis, realizando a fusão e o alinhamento com o corpo de Estado de Ser, permitindo-lhes experimentar níveis
de Consciência até então inimagináveis para a sua Consciência separada.

Vocês alcançam as esferas do Estado de Ser e da Unidade, vocês vivem espaços novos, Vibrações novas
também.

Muito mais rápidas e penetrantes do que aquelas a que vocês estavam habituados, mesmo para aqueles que
tinham o hábito de perceber a Energia no sentido em que entendem.

A Coroa Radiante do Coração é a garantia da sua concordância e irá lhes permitir acolher o Mestre da Luz.
As qualidades Vibratórias da Luz Vibral farão de vocês essas famosas Embarcações de Luz,

essas Merkabah individuais capazes de se transformar em Merkabah coletivas.
Isto está a caminho.

Essas simples palavras que, hoje, podem lhes parecer bem longe do seu alcance de Consciência ou de
conscientização, tornar-se-ão realidade bem depressa.

Vocês irão experimentar novos campos de Consciência, novas realidades multidimensionais.
Tenham em mente que o Fogo do Coração deve se manter, a fim de estar sempre na exatidão da Luz.

Aí estão algumas palavras que eu tinha vontade de dar a vocês.
Eu vou agora sair de novo daquele a quem guardo a fim de ouvir as suas questões com uma Vibração mais

leve, a fim de lhes permitir retornar um momento, um instante, ao nível da sua razão.



Bem Amadas Almas humanas nesta densidade, estejam certos do indestrutível Amor do Conclave para com
vocês.

Eu lhes digo até muito breve.
Saio agora, para acolher as suas questões.

***
 

Questão: a palavra Energia está próxima da palavra Vibração? Qual é a diferença?

Bem Amado, empregamos, com uma intenção firme, a palavra « Vibração » e não « Energia », e empregamos
a palavra « Luz Vibral » há quase um ano.

Tudo é Energia no seu mundo.
A Sombra também é energia.

Fiquem atentos para que a Vibração que invade o seu Coração se torne esse Fogo do Coração, assim como o
vivemos juntos.

Atrás da palavra Energia podem se esconder muitas coisas, do mesmo modo que, atrás da palavra Coração,
podem se esconder muitas coisas que não pertencem à Luz Vibral.

Empregar a linguagem « Vibrações » e « Fogo do Coração » esteve numa intenção específica.
Nem toda Energia é da Luz.

Nem toda Vibração sequer é da Luz, mas a Luz Vibral é a autenticidade do Amor, do Coração e da
Consciência.

Assim, vigiem bem, assim como eu disse, discriminem o que vocês percebem como Energia.
Nem sempre é da Luz quando vocês sentem, por exemplo, a Coroa Radiante da cabeça.

Entidades que vocês denominam « da Sombra » vindas de planos astrais em curso de dissolução, podem
também manifestar-se pela Coroa Radiante da cabeça.

Mas, jamais, elas irão permitir acender a Vibração do Coração.
E, no entanto, os Seres Humanos que, na sua linguagem, canalizam essas Entidades, diante da intensidade de

Energias, estão convencidos de lidar com a Luz.
É o mesmo para vocês e para cada um de todos vocês.

Somente a Vibração do Fogo do Coração é a certeza da sua Luz Vibral.

***

Questão: lágrimas espontâneas de Alegria podem assinalar a Vibração do Coração?

O único sinal da Vibração do Coração é a Vibração do Coração e nenhum outro.
Agora, viver o Samadhi pelo Fogo do Coração com lágrimas de Alegria se acompanha, obviamente, de

Vibração no Coração.
Manifestar uma emoção e, por conseguinte, lágrimas sem Vibração no Coração é uma Ilusão ou, em todo caso,

os remete à condição Vibratória humana e não à espiritualidade.
Não há, portanto, que levar em consideração.

Há que viver a Vibração.
Considerar é um ato mental.

Vibrar é um ato Vibral.

***

Questão: o Coração físico, o Coração etéreo e o Coração espiritual tem cada um a sua Vibração
própria? E, além disso, quando a Vibração do Coração se instala, é uma Vibração única que vai, de

algum modo, substituir esses três?

Bem Amado, o que você chama de Vibração física do Coração é a corrente elétrica percorrendo o Coração e
gerando um campo eletromagnético alternativo, por vezes percebido sob forma de Vibração.

Mas o Fogo do Coração é uma característica específica do Fogo espiritual e do Fogo do Coração no nível
espiritual.

O Fogo do Éter e a Coroa Radiante do Coração correspondem à ativação da Vibração nas estruturas
associadas, chamadas de chacra do Coração.

Não pode haver confusão.
Evidentemente, a ativação do Fogo do Coração reflete-se também por uma passagem e uma modificação do

ritmo cardíaco e respiratório, fazendo com que o Coração passe a « respirar » e não mais a pulsar como a
bomba cardíaca.



Há, portanto, emaranhamento desses três Corações na mesma Verdade da Luz Vibral.
Há também fusão, mas o termo emaranhamento é mais exato.

Na Coroa Radiante do Coração vocês percebem a Alegria e por vezes a emoção do Coração.
Na Vibração do Coração e da Coroa Radiante do Coração, vocês podem perceber a respiração do Coração e,

realmente, o que é o Amor.
Não antes.

Qualquer outra forma de Amor vivido sem a Vibração do Coração recorre a outras Energias na sua Dimensão,
que nada têm a ver com os mundos multidimensionais e que podem ser utilizadas equivocadamente.

E vocês retornam, aí, ao que é chamado de salvador, aquele que combate, que quer ajudar pelo ego e não
pelo Coração, mesmo ele tendo a impressão de que manifestar o Coração.

O Coração de que falamos sem parar, é o Coração Vibral, aí também.
Ele é, portanto, a Coroa Radiante do Fogo do Coração e o Fogo do Coração em ação.

***

Questão: como as pessoas que sentem a Vibração mais ao nível da cabeça e menos no coração
podem chegar a esse discernimento?

A partir do momento em que a Vibração do Coração aparece, mesmo se não for ainda o Fogo do Coração,
você não pode ser enganado, você não pode ser iludido.

O elemento de discernimento não é o discernimento ou a intuição, ou a visão, mas é, sim, a Vibração do
Coração, mesmo não tendo atingido ainda o Fogo do Coração.

Confiem no que diz o seu Coração, em todos os sentidos do termo.
Eu insisti muito longamente, durante uma série de ensinamentos que eu dei no ano passado, especialmente no
mês de maio, referentes ao Abandono à Luz (1) e, sobretudo, à Vibração do Coração e ao que permitia saber o

que era bom para o seu Coração.
Assim, por exemplo, alinhar-se em meio ao seu Coração e colocar uma questão sobre o seu caminho, sobre

um ser, deve chamá-los a sentir a Vibração do Coração.
Colocar a questão ao seu Coração e não à sua cabeça.

Esse é o modo de jamais ser enganado no período que está chegando.

***

Questão: poderia desenvolver a relação entre a ética, a integridade e o Coração?

O que define a ética e a integridade é o Coração e não as suas concepções morais, ou sociais, ou afetivas.
A ética não é uma regra social, nem moral.

A integridade é ainda menos uma convenção, social ou afetiva, induzida pela manifestação, pela encarnação ou
pelos papeis que vocês têm em relação aos seus descendentes ou ascendentes.

Do Fogo do Coração decorre a ética e a integridade que lhes compete manter seguindo o Fogo do Coração ou
a Vibração do Coração, e não em relação a alguma convenção, qualquer que seja. 

***

Questão: compreendi bem esta noção de convenção e do aspecto social, mas é que, por vezes,
certos movimentos do Coração...

Absolutamente não.
Cabe a você definir a responsabilidade.

Você a situa no plano humano ou no plano espiritual?
O plano humano não está sempre de acordo com o plano espiritual.

Muitas relações, em meio ao que vocês chamam de ascendentes e descendentes, são oriundas de relações
kármicas e unicamente ligadas a contratos kármicos e não a contratos de Liberdade, a um dado momento.
Lembrem-se das palavras de São João: “dentro de uma mesma família, um será levado e o outro não". 

Vocês estão, mais do que nunca (nós já dissemos há mais de um ano, a partir do momento em que o Conclave
se reuniu, a partir do momento em que o Conclave entregou o conjunto das Chaves Arcangélicas a Maria), hoje,

frente aos seus contratos e às suas responsabilidades.
Quais são as responsabilidades que vocês escolhem?

Aquela de um salvador?
Aquela de obedecer a regras fixadas não pela Luz, mas pela Sombra?

Ou então vocês querem obedecer à Luz Vibral?



A única questão está aí e em nenhuma parte em outros lugares.
Por vezes, obedecer à Luz do Coração, à Luz Vibral e ao Fogo do Coração, os afasta do que lhes parece uma

responsabilidade importante no nível humano.
Ainda uma vez, cabe a cada um escolher.

Há, aí, o que eu chamaria de uma responsabilização e não uma responsabilidade.
Tudo é feito, no seu mundo, tudo foi feito, há milênios, para colocar-lhes pesos, para colocar-lhes laços, para
colocar-lhes o que vocês chamam de responsabilidade, que estritamente nada tem a ver com a Verdade da

Luz e com os mundos espirituais.
Ora, hoje, o mundo tal como o conhecem, desaparece.

Vocês querem ali permanecer, ou vocês querem se submeter à influência da Luz Vibral?
Cabe a vocês escolher.

Não há responsabilidade no sentido social, no sentido afetivo, que se mantenha diante da responsabilidade
espiritual, se tanto é que vocês fazem essa escolha.

***
 

Questão: seguindo o Fogo do Coração podemos ser levados a cortar alguns laços e isso não gera a
paz. Por que e como gerir isso?

O Fogo do Coração e a Vibração do Coração podem levá-los, às vezes, a decisões contrárias à lógica ou aos
apegos, certamente.

Existe, portanto, um período por vezes transitório de reajustamento.
Mas, a partir do momento em que você vai ao sentido da sua Liberdade, da sua liberação e da liberação dos

outros, o Fogo do Coração se instala novamente e ele fornece a serenidade.
Bastaria, nesses momentos de dúvida onde a serenidade está ausente, voltar a imergir em si mesmo em
Consciência no Fogo do Coração e manifestar o princípio, ou seja, o Samadhi e, portanto, a serenidade.

***

Questão: parece-me que é mais fácil sentir a Vibração do Coração com os olhos fechados.

Porque, por enquanto, você não é capaz de realizar a Unidade inteiramente.
Há aprendizado.

A meditação, e o que nós lhes propomos, em diferentes horários e há mais de um ano, favorece este
aprendizado.

Obviamente, o objetivo é sentir e perceber esse Fogo do Coração, quaisquer que sejam os seus atos e as
suas ações na sua vida comum.

Naquele momento, haverá integração total desse Fogo do Coração, desta Vibração em sua vida quotidiana.
Mas, aí também, e não é por acaso que isso foi chamado de yoga, porque há repetição, há o aprendizado em

todos os sentidos do termo.
O Fogo do Coração é um processo que se instala de maneira privilegiada quando as Efusões de Energia são

realizadas.
Mas também, assim como você disse, no momento em que você fecha os olhos e se volta para o seu Ser

Interior, porque o seu Ser Interior não está ainda manifestado na sua vida comum, mas isso está a caminho.
Alguns de vocês já vivem isso, o que quer que façam.

***

Questão: quando chamamos a escolha do Coração, como melhor perceber a diferença de Vibração?

A partir do momento em que isso é realizado com os olhos fechados, isso corresponde a uma passagem na
interioridade.

Na interioridade não se coloca sequer a questão da escolha porque tudo está já realizado.
Eu falo, portanto, da Vibração do Fogo do Coração a partir do momento em que você se torna alinhado com o

seu Fogo do Coração.
Naquele momento, é preciso abrir os olhos e colocar a questão.

Obviamente, se você permanece na interioridade, não há mais questões e não há mais qualquer escolha
porque, naquele momento, você vive a Unidade.

Ora, a escolha está sempre ligada, de uma maneira ou outra, a certa forma de dualidade. 

***



Questão: convém que a Vibração do Sacro suba ao nível do Coração depois ainda ao nível da
cabeça? Ou é melhor que a Vibração do Sacro suba ao nível do Coração, pare ali, e que a Vibração

da cabeça desça ao nível do Coração e ali se junte?

Todos os caminhos e todas as vias energéticas serão utilizados.
Não há o que seja melhor ou pior.

Há simplesmente que seguir o que se manifesta.
Quando a sua Consciência começar a dirigir a sua própria Vibração, naquele momento, a Vibração do Sacro,

será preciso efetivamente conduzi-la ao Coração.
Mas há, no final, uma tripla fusão da Coroa Radiante do Coração, da cabeça e do Triângulo sagrado.

Esta fusão realizando-se tanto no Sacro, como no Coração, como cabeça, e então emprega o conjunto de
circuitos energéticos.

***

Questão: eu não sinto as Vibrações do Coração. Como fazer para chegar ali?

Não há nada a fazer.
Há que Ser.

Assim como o disse o Arcanjo Miguel, já durante os Casamentos Celestes, o Fogo do Coração está aceso em
alguns seres.

Outros ainda, por razões que lhes são próprias, não despertaram o Fogo do Coração.
Isso virá, vocês não estão ainda no encerramento desta possibilidade.

Há apenas que ser natural e deixar a Luz agir em si.
Eu expressei várias vezes, no mês de maio do ano passado, o que era o Abandono à Luz (1) e eu penso, Bem

Amada, que você ali encontrará todas as respostas que lhe permitem viver o Fogo do Coração.

***

Questão: como é possível banhar-se à vontade na Vibração do Coração?

Bem Amado, isso faz parte do seu aprendizado.

Você não poderá passar do Fogo do Coração intermitente, tal como o viveu, ao Fogo do Coração permanente,
mantendo esta estrutura que você chama de corpo. 

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

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

1 - ARCANJO ANAEL (11.05.2009, 17.05.2009 e 05.10.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-17-de-maio-de-2009.html

http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-5-de-outubro-de-2009.html 
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Questão: quando nos deslocamos com o corpo de Estado de Ser, é o corpo de Estado de Ser ou o
corpo de personalidade que decide voltar?

Bem amada, o que posso dizer é que o que viaja e que decide voltar não é nem o corpo de Estado de Ser nem
o corpo de personalidade.

É, obviamente, a Consciência que está no corpo de Estado de Ser e que abandonou o corpo de
personalidade, de maneira temporária.

***

Questão: existe um aprendizado de « pilotagem » da Consciência?

Bem amado, a Consciência, em certo nível de Vibração, é oniciente e oniconsciente, não há, portanto,
aprendizagem propriamente falando.

O único aprendizado situa-se nesse mecanismo de ‘passagem’ da Consciência, do corpo de personalidade ao
corpo de Estado de Ser.

Uma vez que a Consciência se situe, integralmente, no corpo de Estado de Ser, não há mais qualquer barreira,
eu diria, e qualquer limite a suas possibilidades, em função, obviamente, da própria natureza do corpo de

Estado de Ser.

***

Questão: podemos ter vários corpos de Estado de Ser?

Existe apenas um corpo de Estado de Ser, mas este pode ter diferentes estruturas e diferentes formas em
função de seu nível dimensional.

Mas se trata, obviamente, da mesma Consciência, qualquer que seja o aspecto que tome esse corpo de
Estado de Ser em função de suas possibilidades dimensionais.

Assim, no que nos concerne, nós, Arcanjos, podemos evoluir desde as formas que chamariam de
‘representações’, na sua Dimensão, correspondentes a visões tais como foram reproduzidas em algumas

iconografias, entretanto, a nossa forma luminosa corresponde a um veículo de 5ª Dimensão.
Obviamente, quanto mais nossa múltipla dimensionalidade se expressa nos múltiplos universos e nas múltiplas

dimensões, mais reencontramos nossa ‘forma de origem’ que, naquele momento, nada mais tem a ver com
uma representação tal como vocês a conhecem ou tal como vocês são suscetíveis de vê-la na sua Dimensão.

***

Questão: como fazer oscilar a Consciência para integrar o corpo de Estado de Ser?

Isso não corresponde à utilização de uma técnica ou outra para realizar.
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Isso se realiza ‘espontaneamente’, quando o momento é chegado, e não é a Consciência comum quem decide
esse momento.

Há fenômenos de ajustamentos e de adequação, entre a consciência comum e a Consciência no Estado de
Ser.

Compreendam bem que é o conjunto de sua Consciência de personalidade que se transmuta, no momento
da passagem, em seu aspecto multidimensional e ilimitado.

Isso necessita de certo número de condições preliminares.
É preciso bem compreender que a oscilação [switch] de uma Consciência para outra é equivalente a uma

morte.
Isso corresponde a uma superação de alguns fatores psicológicos correspondentes a medos presentes em

todo ser humano.

***

Questão: como integrar o corpo de Estado de Ser, em consciência?

Parece-me, bem amados, que vocês confundem ‘corpo’ e ‘Consciência’.
Vocês estão encarnados, como foi dito, corpo, Alma, Espírito, mas esta encarnação corpo, Alma, Espírito é
acompanhada da perda de certo número de componentes da sua Consciência que permaneceu num veículo

chamado de corpo de Estado de Ser.
A partir do momento em que o corpo de personalidade (e a Consciência, dentro desse corpo, de uma maneira

geral) passa ao nível do Estado de Ser, no seu retorno, a Consciência nunca mais é a mesma, porque você
reconectou a sua Dimensão multidimensional.

Entretanto, não há uma Consciência no corpo de Estado de Ser e uma Consciência que seria diferente no
corpo de personalidade, trata-se, obviamente, sempre, da mesma Consciência que experimenta, em um caso,

um veículo limitado e, no outro caso, reencontrando o seu veículo de Eternidade.

***

Questão: como isso vai acontecer, coletivamente, para a subida da Kundalini?
Coletivamente, esse momento do Despertar da Kundalini, vivido em Gaia, corresponderá a uma fusão do

Fogo do Sol, do Fogo da Terra e do Fogo do Éter.
Isso implicará em um desaparecimento total de todas as estruturas físicas, nesta densidade.

A viagem da Consciência far-se-á então, ou em total ‘lucidez’, para o corpo de Estado de Ser que os aguardará
naquele momento.

Ou a Consciência não terá os meios Vibratórios para acessar esse corpo do Estado de Ser que, no entanto,
estará visível.

Isso é chamado de ‘Julgamento final’, no Apocalipse de São João.
O ‘corpo da ressurreição’ não é nada mais do que a colocação face a face do seu corpo de personalidade,

com a sua Consciência no Interior, e a visão do corpo de Estado de Ser, que se apresentará a vocês.
Entretanto, os meios Vibratórios do corpo de personalidade determinarão sua a capacidade para ir, com

toda lucidez, nesse corpo de Estado de Ser, ou não.
Entretanto, alguns seres chamados, pelo Arcanjo Miguel, de Semeadores de Luz, Guerreiros de Luz e

Ancoradores da Luz, têm, já, a possibilidade, cada um a seu ritmo, de apreender esse corpo de Estado de Ser
e, para alguns, já, ali viajar.

É preciso bem diferenciar o que é da ordem do individual, ocorrendo desde o início dos Casamentos
Celestes, mas existente já desde mais de vinte anos sobre o planeta, de um fenômeno coletivo que irá se

referir ao conjunto da humanidade.
O objetivo, obviamente, é estar pronto para viver esse fenômeno coletivo.

Entretanto, alguns seres têm a capacidade para viver, a título individual e pessoal, o processo coletivo bem
antes da hora da coletividade.

***

Questão: qual é a diferença entre esse processo de fusão corpo de personalidade/corpo de Estado
de Ser com uma experiência dita de EQM?

É profundamente diferente.
A experiência chamada de ‘morte iminente’ (ou ‘Experiência de Quase Morte’ – ou Near Death Experience, em

inglês, como vocês dizem), corresponde a uma saída do corpo, num primeiro tempo, em um veículo ‘astral’
que é um veículo pertencente à personalidade.

Assim, nessa viagem, onde algumas esferas astrais são puladas, vocês não deixam o corpo astral.



Vocês estão, portanto, sujeitos ainda à influência da matriz, enquanto que o corpo de Estado de Ser é
verdadeiramente o acesso ao Ilimitado, ao que está além do Sol, porque vocês reencontraram o seu corpo de

Estado de Ser.
A experiência EQM faz descobrir uma ‘parcela’ do Ilimitado.

A experiência do Estado de Ser faz descobrir a ‘totalidade’ do Estado de Ser e permite escapar da matriz,
inteiramente, o que não é o caso com a experiência EQM.

O componente Amor está, obviamente, presente nos dois, mas o componente ‘Vibratório’ não é absolutamente
o mesmo.

A experiência EQM corresponde a uma abertura situada no chakra da coroa e também no chakra do Coração,
mas em nenhum caso a Kundalini está envolvida.

***

Questão: a meditação está adaptada às energias atuais?

Existem muito numerosas formas de meditação.
Atualmente, há talvez tantas meditações quanto meditadores.

O corpo de Estado de Ser é acessível apenas pela própria Consciência.
Você pode muito bem encontrar o corpo de Estado de Ser simplesmente caminhando numa floresta.

Você pode acessar o corpo de Estado de Ser sendo ‘você mesmo’, antes de tudo.
Os meios não são senão meios.

O principal é realizado pela própria Consciência.
Assim, portanto, você pode fazer todas as meditações existentes neste planeta, se existirem em você ‘medos

cristalizados’, você jamais atingirá o Estado de Ser enquanto o Fogo não os tiver queimado.

***

Questão: seguir um ensinamento pode, apesar de tudo, dar uma abertura sobre sua Fonte? 

Chegar a viver na Luz necessita reconhecer ‘o que você é’.
Reconhecer o que você é, é uma Luz Interior.

Nenhuma Luz exterior pode vir acender a sua própria Luz, seja um Arcanjo ou a própria Fonte.
Há apenas um ‘princípio de ressonância e de atração’ que se manifesta a você, a partir do momento em que

você aceita isso.
Isso se associa ao que expressei sobre a noção de abandono à Luz.

Abandonar-se à Luz necessita matar, literalmente, em si, todas as crenças, todas as suposições, aceitar se
olhar a si mesmo, voltar o seu olhar para si, ir além das imperfeições existentes na personalidade, ir além das

feridas, ir além do que fez a sua vida hoje.
É nesta condição, e somente nesta, que você poderá encontrar quem você é na sua própria verdade.
Estar na sua verdade necessita não de seguir qualquer outra verdade exterior, seja ela de um Arcanjo ou

mesmo da Fonte.
Nós insistimos, muito longamente, uns e outros (tanto dos Mundos Arcangélicos, como dos Melquizedeques,

ou ainda outros) sobre esta noção de liberação de Si e de Liberdade de Si.
É uma doação a se fazer a Si mesmo.

Não há ninguém do exterior de você que possa viver o Despertar.
Não há qualquer mestre que possa fazê-lo viver o Despertar.

Há somente ‘princípios de atração e de ressonância’ que podem se colocar em ação a partir do momento em
que ‘você mesmo’ vive esta noção de abandono.

Isso não pode ser buscado nem pelo mental, nem pelas emoções, e ainda menos pelos apegos, ou por
um grande iniciado tendo realmente existido.

***

Questão: quando de uma EQM, quem nos traz de volta à Consciência do corpo físico?

Bem amado, é você mesmo que se traz de volta a você mesmo.
Sendo dados os mundos onde se situa a experiência EQM, existe certo número de representações

‘intermediárias’ que podem tomar a forma das suas próprias crenças.

Assim, uma experiência EQM vivida na Índia não terá as mesmas consequências de reencontros do que uma



experiência EQM vivida no Ocidente.
Um hindu que vive uma EQM vai reencontrar Shiva, Kali, Vishnou, etc..

Trata-se realmente desses seres ou é uma representação e uma projeção Vibratória da Consciência astral?
Cabe a você concluir o que lhe convém.

***

Questão: se decidimos nos abandonar à Luz ...

Bem amado, abandonar-se à Luz não é uma decisão mental.
É um ‘ato Vibratório’.

Você não pode decretar mentalmente que você se abandona à Luz porque esse não é um abandono à Luz.
O abandono à Luz está além de uma decisão mental: é um ato de ‘doação de Si’ a outra coisa.

Este ato de doação de Si não é um mecanismo de pensamento.
É um ato da Consciência e um ato Vibratório, independentes de qualquer decisão mental.

É nisso que está por vezes o mal-estar, para o ser humano, de conceituar esta noção de ‘abandono mental’.
Enquanto ele permanece como conceito, ele não pode ser vivido, até o momento preciso em que a

Consciência compreende o que quer dizer o ‘abandono’.

***

Questão: abandonar-se à Luz não vem de um pensamento, isso significa que se pode se abandonar
à Luz e continuar a pensar?

Bem amado, na condição de não pensar no abandono à Luz.
Você pode efetivamente viver o abandono à Luz mesmo pensando no que tem que comprar amanhã para os

seus cursos.
Isso é completamente real.

Alguns de vocês podem pensar em coisas totalmente fúteis para permitir, justamente, o abandono à Luz.
Mas se o seu pensamento se voltar para o abandono à Luz, você não estará no abandono à Luz.

***
Questão: qual é a diferença entre sacrifício e doação de Si?

O sacrifício não é a doação de Si.
A ‘doação de Si’, sobre a qual eu sustentei no ano passado, corresponde a um impulso vindo da Alma, não

para se sacrificar, mas, verdadeiramente, para abandonar-se à Luz.
Isso é semelhante à experiência vivida por Cristo quando da crucificação, em que houve realmente ‘abandono’.

Este abandono se vive efetivamente como uma crucificação, mas não como um sacrifício.
Qual é a diferença?

O sacrifício é algo consentido pelo mental, enquanto que a doação de Si é consentida pela Alma e pelo
Espírito e não recorre a uma conotação, vamos dizer, de moral, espiritual ou mesmo da personalidade.

O abandono à Luz é uma doação de Si e jamais um sacrifício.
O sacrifício ocorre depois, mas não se trata de sacrifício voluntário.

Trata-se de uma etapa específica que corresponde ao que foi denominado, simbolicamente, a ‘ressurreição’.

***

Questão: mas Cristo se sacrificou?

Bem amada, eu me permito intervir.
Cristo não se sacrificou, ele ‘foi sacrificado’.

Entretanto, Ele estava consciente de que seria sacrificado.
Isso permitiu certo número de coisas, no plano da Consciência humana, que eram necessárias, e esse era o

seu papel.
Mas o ‘sacrifício de Cristo’ não é um sacrifício dele mesmo, mas um sacrifício da humanidade para Cristo.

Isso é um pouco difícil de aceitar e de compreender.
Esta noção de sacrifício é algo que frequentemente recorre, na sua humanidade, à famosa trilogia que vocês

chamam de carrasco/vítima/salvador, é exatamente a mesma coisa.



A ‘doação de Si’ a que me referi, no sentido do abandono à Luz, não evoca qualquer noção de sacrifício, não
evoca qualquer noção de salvador, de carrasco ou de vítima.

Ao contrário, trata-se de uma forma de maturidade e de tornar-se ao mesmo tempo adulto e voltar a ser como
uma criança.

***

Questão: Anael utilizou os termos de Guerreiro de Luz, Portador de Luz, Semente de estrela. Qual é
a diferença?

A denominação ‘Semeador de Luz’ corresponde à capacidade de um ser humano que viveu o Despertar para
manifestar esta Luz e semeá-la, não para querer, mas para simplesmente estar nesta Luz, a fim de que aqueles

dentre os seus irmãos que estão prontos possam, por efeito espelho, se olhar no Interior desta Luz.
Os ‘Guerreiros da Luz’ é um termo Micaélico para aqueles que têm suficiente força ainda na personalidade e

que viveram o Despertar nesta Luz e que são capazes de desencadear, pela sua personalidade, o que
denominamos um Fogo por atrito no ambiente.

São realmente Guerreiros porque, tendo vivido a Vibração da Unidade, tendo vivido o Despertar, eles são
capazes de descer novamente, de maneira temporária, na sua personalidade, para expressar esse Fogo, a fim

de desencadear um Fogo, não do Coração, mas pelo atrito, junto aos intervenientes que encontram.
Agora, a denominação ‘Semente de estrela’ é comum a todos os seres humanos, tenham Consciência ou não,

estejam no Despertar ou não.
Não há um ser humano sobre este planeta que não seja uma Semente de estrela.

Simplesmente, o afirmar e o viver não são a mesma coisa.

***

Questão: o abandono à Luz é a aceitação total do que é, chamando a Luz?

O abandono à Luz compreende, efetivamente, um componente que poderia ser chamado ‘soltar’ ou, como
você o nomeia, ‘soltar total’, mas o soltar total é uma ação consciente do mental.

Eu posso apenas lhes remeter à imagem de Cristo sobre a cruz quando ele diz, em um primeiro momento «Eli,
Eli, lamma sabacthani – meu Pai por que me abandonastes?» e ele termina dizendo: «que a tua vontade se

faça e não a minha».
O princípio do abandono à Luz corresponde a esse princípio que não é uma afirmação mental, mas

justamente um abandono do mental a algo que o supera e que se situa nas esferas não pertencentes à vida
comum.

Portanto, há efetivamente certo componente de ‘soltar total’ [desapego], mas, ainda uma vez, situa-se além
disso.

Esse processo de abandono à Luz corresponde às frases que acabo de pronunciar, que foram pronunciadas
por Cristo, mas que todos e cada um devem pronunciar, a fim de se abandonarem e de mostrarem a prova do

seu abandono e não ainda um comércio com a Luz, mas, sim, um ‘real’ abandono à Luz.

***

Questão: existe um plano de Consciência específico para cada um dos nossos corpos?

Bem amado, cada corpo está em ressonância privilegiada com ‘um ponto’.
Esse ponto é chamado de chakra, essa ‘roda de energia’ está situada em diferentes lugares do corpo.

Obviamente, cada corpo e cada função estão em relação direta com um desses chakras.

***

Questão: há um plano dimensional específico associado a cada um desses corpos?

Por definição, cada Dimensão é ilustrada, na sua própria Dimensão onde vivem, pelo reflexo de uma dimensão
existente nos planos muito mais Unificados do que o seu.

Assim, por exemplo, o que vocês chamam de ‘corpo etéreo’, em que as forças etéreas são representadas em
outras Dimensões, mas em outro nível Vibratório.

O que é denominado plano Dimensional, agora, deve ser diferenciado.
Em sua Dimensão dissociada, pode-se dizer, deste modo, que cada Dimensão é portadora da imagem de

outras Dimensões.
Assim, na 11ª Dimensão, existe o conjunto das Dimensões Unificadas, e isso é válido para cada plano



Dimensional, exceto, certamente, para a 3ª Dimensão dissociada.

***

Questão: ’Dimensão’ é sinônimo de ‘estado de Consciência’?

A Consciência de um ser multidimensional pode viajar ou, em todo caso, contatar as outras Dimensões
Unificadas, o que não quer dizer que a sua ‘forma’ possa ir para esta Dimensão específica com a qual ele se

comunica.
Existem barreiras.

Essas barreiras são ‘Vibratórias’, elas não estão no nível da Consciência, mas elas necessitam de adaptações
de forma, em particular, a partir da 11ª e da 18ª Dimensão, onde há o desaparecimento de todo

antropomorfismo.
Além da 18ª Dimensão, vocês entram nas manifestações de natureza ‘geométrica’ de Consciências mais

etéreas, eu diria.
Assim, por exemplo, um Arcanjo ou um Anjo pode viajar em certas Dimensões Unificadas.

Ele pode estar em contato, obviamente, com a Fonte, com esferas de Consciência onde não há acesso, pela
sua forma.

Entretanto, ele está em contato direto com esses planos.

***

Questão: pode-se comunicar com a alma de uma pessoa que está no coma?

Isso é possível, o que não quer dizer que seja evidente, mas, entretanto, isso pode existir.
Não se esqueça, entretanto, que, a partir do momento em que você está nesta Dimensão, comunicar-se com

as outras Dimensões necessita a abertura de certos canais que não são naturais em você, mas que ‘se ativam’
a partir de certo trabalho.

Assim, portanto, é lícito e possível comunicar-se com uma alma que estaria no coma.
Comunicar-se com uma alma não é, todavia, comunicar-se com o Espírito, o que está novamente em outra

Dimensão e em outro plano Vibratório.

***

Questão: comunicar-se com a alma é uma forma de redução?

A alma é a coloração e a interface, ela é o ‘amortecedor’ [intermediário] entre o corpo e o Espírito, criada pela
própria existência nesta Dimensão.

Entretanto, muitos seres, muitas Consciências, empregam indistintamente a palavra alma, a palavra Espírito e a
palavra Consciência, quando se trata de três mundos Vibratórios profundamente diferentes.

***

Questão: é possível comunicar-se com a alma de uma pessoa no coma e ajudá-la então a voltar a se
integrar, se ela o desejar?

Obviamente.

***

Questão: é possível comunicar-se com a alma de outra pessoa, viva, para ajudá-la a se elevar, se for
o seu desejo?

Bem amado, com que direito você violaria o livre arbítrio de uma alma, quem quer que seja ela?

***

Questão: se for a escolha desta alma, se for a sua vontade.

Se for a escolha da alma, ela não precisa de você.



Não há nada pior, na sua Dimensão, do que querer ‘algo’ para alguém, porque isso vai contra à lei Unitária e à
Liberdade.

Você reforça, com isso, as leis de ação/reação e não libera o que você conta liberar.
Você se prende, tão firmemente, a esta alma como se casando com ela.

***

Questão: se for a pessoa que fizer esse pedido, no nível da sua alma?

A alma é um ‘meio’.
A alma não exprime a vontade do Espírito, a alma tem uma coloração ligada ao sentido da sua encarnação.

Assim, portanto, agir ao nível da alma é profundamente prejudicial à Consciência em questão.
Não confunda alma, Espírito e Consciência.
A alma pertence a este mundo da dualidade.

***

Questão: quais são as diferenças entre alma, espírito e consciência?

A alma é o médio [intermediário] entre o corpo e o Espírito.
O Espírito é também denominado corpo de Estado de Ser, o seu corpo espiritual que acaba de ser liberado do

Sol.
A alma é o médio, colorida de certo modo, em relação a suas ‘funções’, no sentido desta encarnação, na

personalidade (*).
O impulso da alma, nesse momento, reflete geralmente o impulso do Espírito.

A Consciência é muito mais ampla.
Ela engloba ao mesmo tempo a alma e o Espírito, mas também as Dimensões bem além do Espírito,
traduzindo a comunhão e a comunicação que podem existir com as diferentes Dimensões Unificadas.

Assim, querer agir sobre uma alma que lhes pede não é a garantia da autenticidade da sua ação, porque o que
é expresso pela alma não é sempre o reflexo do Espírito ou da Consciência.

***

Questão: há um indicador para se estar certo de que é o Espírito ou a Consciência que se expressa?

Não, não há, geralmente é a ‘sua vontade’ de desempenhar o papel de salva-vidas e de salvador que
intervém, e absolutamente não a Unidade.

A Unidade é.
Ela não precisa ajudar porque ela própria se ajuda, ajudando-se a si na sua Unidade.

O que quer dizer que, a partir do momento em que você descer o nível Vibratório, na necessidade de ajudar ou
de socorrer, você se afasta da sua Unidade.

Isso foi amplamente utilizado pelas forças que chamariam de ‘dualistas’.
Isso corresponde a algo próximo do que disse Cristo: você quer dar o peixe ou ensinar a pescar?

Não é a mesma coisa.
É assim que, no final, se chega à situação que vocês vivem nesse sistema solar desde 300.000 anos.

A ajuda, em contribuição e em relação à Consciência e ao Espírito, consiste simplesmente em efetuar o
trabalho de elevação Vibratória que lhes diz respeito.

Pela sua elevação Vibratória e pelo seu acesso ao seu próprio Estado de Ser, você realiza o ‘trabalho de
ancoragem da Luz’ como foi assinalado e dito pelo Arcanjo Miguel.

A partir do momento em que a sua ‘vontade pessoal’ intervém, mesmo com relação à vontade de outra pessoa,
você viola o que é chamado de livre arbítrio e impede o outro de encontrar a Liberdade dele.

***

Questão: é possível, para um ser humano encarnado, entrar em contato com a Fonte?

Sim, é, aliás, o objetivo do que vocês têm que viver durante este último período na 3ª Dimensão.
Contatar a sua própria Fonte ou o seu Espírito da Verdade, o seu ‘corpo de Estado de Ser’, os coloca, de

maneira instantânea, em contato com a Fonte.



***

Questão: somos sempre atraídos pelo elemento predominante do nosso mapa astrológico?

A primeira explicação não é desse nível.
Os comportamentos elementares, em suas estruturas, são onipresentes e não estão necessariamente ligados

a ‘atrações’.
Não é porque você tem muito fogo que irá gostar de estar no fogo.

Em contrapartida, tendo o fogo, isso vai se traduzir por certo tipo de ‘comportamento’.
Isso se refere, antes de tudo, a comportamentos e constituições e não a uma ressonância específica com

relação aos elementos.
Assim, no que diz respeito à questão anterior, isso não quer dizer que esta pessoa seja necessariamente do

signo da água ou que tenha muita água no seu mapa astrológico.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, eu lhes digo até muito em breve, para dar continuação.

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

(*) – ‘Famílias de Alma e Cores de Alma’ – OMRAAM (Aïvanhov) (10.09.2007):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/familias-de-alma-e-co...

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=574

21 de Março de 2010
(Publicado em 03 de Maio de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

~ BEM-VINDOS ~

Bem amados humanos na encarnação, eu sou ANAEL, Arcanjo.
Eu venho agora a vocês, a fim de que, ao longo da minha intervenção, vocês possam, pelo fato do seu trabalho

de elevação Vibratória, conectar com a minha Presença, com a minha Radiância e se beneficiar assim, além
das palavras e além do intelecto, da Vibração Arcangélica.

O trabalho que vocês realizam e que nós, Arcanjos, realizamos neste Sistema Solar, encontra hoje, e irá
encontrar daqui até o final da intervenção do Arcanjo MIGUEL, a sua plena justificativa e o seu pleno

significado.
Nós não podemos mais esconder, por muito tempo, que vocês estão na aurora de um novo dia, onde muitas

transformações virão à luz sob os seus olhos.
Assim como o Arcanjo MIGUEL já anunciou no início das Núpcias Celestes, cabe a vocês permanecerem em
meio à Vibração da Unidade, não participarem de modo algum do jogo de emoções deste mundo, dos jogos

da Ilusão deste mundo que está terminando.
A força, a Alegria, apenas serão encontradas, durante os tempos que estão chegando, em meio ao seu Ser

Interior, à Vibração da sua Unidade e do Estado de Ser reencontrados.
A resposta, todas as respostas às suas interrogações, serão ali encontradas.

Nós lhes pedimos para se habituarem a expandir esta dimensão interior do Estado de Ser e da Unidade
durante a maior parte do seu tempo, no máximo das suas possibilidades, pois, além da sua própria função em

meio a esse retorno à Unidade, vocês permitem assentar, em meio a esta dualidade, a Vibração Unitária.
A Irradiação da Fonte, denominada na sua linguagem Onda Galáctica, começa a fazer sentir os seus efeitos em

meio às suas estruturas.
O Fogo começa a se ativar.

Em meio a esta Vibração nova, que vários de vocês começam a perceber, vocês devem aceitar que vocês
fazem parte desse Fogo, que não há diferença entre esse Fogo que está chegando e o que vocês são na

Eternidade.
Há então necessidade de se ajustarem à sua dimensão Unitária, à sua dimensão eterna.

Este será o único modo, para vocês, individual e coletivamente, de permanecer na Alegria, na Unidade. 

ANAEL - 22 de março de 2010 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


***

Nada além do que vem do seu Ser Interior, nada além do que vem do seu Eu Sou poderá propiciar-lhes
satisfação e o necessário desprendimento do que está chegando.

A hora é importante, mas é também feliz.
Tudo depende, evidentemente, do ponto de vista que vocês adotarem.

Do ponto de vista da personalidade, isso será um conjunto e um encadeamento de eventos inacreditáveis.
Segundo o olhar do Estado de Ser, isso será liberação.

Mas liberar-se da Ilusão necessita do desaparecimento desta Ilusão do seu campo de Consciência, do seu
campo de percepções sensoriais e extrassensoriais.

A Consciência infinita que vocês são será extraída, cada um no seu ritmo, da Ilusão à qual vocês foram, a
maioria de vocês, obrigados a participar desde tanto e tanto tempo.

Será preciso se afirmarem em meio à Vibração do Fogo, em meio à Vibração do Princípio e da Essência
Crística em vocês.

Aí está o seu salvo conduto, nesta Vibração, no Amor.
Estando nesta Vibração, vocês irão ajudar, da maneira mais correta e mais autêntica, no plano da Luz e na

chegada da Onda Galáctica.
O Fogo do Éter, doravante ativado, está a caminho.

Não pode ali haver nem temporização, nem descontinuidade dessa ação.
Como vocês dizem na sua linguagem, os dados foram lançados.

Alegrem-se.
Bem-vindos à sua Eternidade.

Bem-vindos à sua Casa.
Bem-vindos à sua Verdade.

Não se atrasem no que está morrendo em vocês e fora de vocês.
Acolham o novo, acolham a Luz.

Não ouçam os alaridos deste mundo.
Entretanto, mantenham um olho, um olhar para o Céu.

Pois, além das manifestações humanas elementares, o que está vindo, vem do Céu, e em vocês.
Deixem-se guiar e se impregnar pela Luz. 

***

Conforme foi dito em várias ocasiões, a Luz é inteligente.
Ela é Inteligência e ela é Consciência.

Não percam tempo com a inconsciência daqueles que querem manter os esquemas ultrapassados
pertencentes, doravante, a outro tempo, superado e já morto.

Todas as escolhas que vocês fizeram, uns e outros, para alguns há vários anos e, para outro, há algum tempo,
vão se tornar atuais.

Cada um e cada uma irão para onde os levar a sua Consciência e para nenhum outro lugar.
Não pode ali haver, em meio aos acontecimentos emergindo nesta Consciência dissociada, erros de

orientação, já que tudo, absolutamente tudo o que irá ocorrer e se manifestar, será feito segundo o princípio de
ressonância e de atração.

Não há julgamento no sentido em que quiseram fazê-los acreditar.
Há simplesmente o emprego de um princípio de atração e de ressonância, no qual a Graça irá se manifestar e

iluminar o mundo.
Este Fogo, esta Vibração e esta Consciência que vocês percebem em vocês, é o que irá irromper em meio ao

mundo.
A Luz vai brilhar cada vez mais nas Trevas deste mundo.

E algumas Trevas não irão reconhecê-la.
E irão rejeitá-la.

Isso não é da conta de vocês.
Preservem-se, assim como disse o Arcanjo MIGUEL, da agitação dos homens, da agitação dos Elementos.

Guiados pela Luz, guiados pela sua Consciência, vocês sempre estarão no lugar necessário para a sua
Consciência.

Nada mais há para instituir senão ser vocês mesmos.



Nada mais há para planejar senão permanecer na Unidade.
Nada mais há para fazer senão ser e se abandonar à Luz que irá guiá-los de maneira infalível para o seu futuro

e para o seu advir. 

***

O período que se estende de 17 de março a 17 de julho, alguns meses então depois do final da intervenção do
Arcanjo MIGUEL, é um período intenso na Revelação da Luz, mas também na Revelação da Sombra.

Nós sempre lhes dissemos que nada do que foi escondido poderia mais ser escondido em meio à Revelação
da Luz, no exterior de vocês, como no seu Interior.

Vocês devem aceitar largar em meio à sua personalidade tudo o que obstrui em vocês a eclosão do princípio
Crístico e da sua Consciência Unitária, na totalidade.

É preciso que aceitem, todos vocês, sem exceção, soltar o que pode restar como travas, obstruindo o seu
acesso à Unidade.

Essas zonas de Sombra, no Interior de vocês, serão também colocadas na Luz.
Não é preciso se atrasarem.

Não procurem ali nem explicações, nem soluções em meio à personalidade, mas, pelo contrário, coloquem-se
sob a influência do Espírito Santo, da Onda Galáctica e da energia Micaélica.

Como ele lhes disse, recorram a MIGUEL.
Durante o período do Fogo do Éter e do Fogo da Terra, o Arcanjo MIGUEL, a sua Vibração, a sua própria
Consciência, é capaz de lhes ser enviada, ainda sendo preciso que vocês aceitem e que vocês peçam por

isso.
O abandono à Luz não será mais uma palavra em vão, mas uma Verdade que vocês terão que viver.

Vocês jamais poderão se enganar com a Luz.
Vocês jamais poderão se enganar com os véus da Ilusão, pois eles desaparecem e irão desaparecer cada vez

mais.
Engajem-se no caminho da honestidade e, sobretudo, da simplicidade.

Evidentemente, os meios vibratórios que lhes serão dados através de diferentes técnicas, são úteis.
Eles lhes permitem aceder ao Fogo da Unidade, ao Fogo da Verdade.

Mas, assim que vocês começarem a viver a fusão das Três Lareiras, abandonem então tudo o que não for
isso. 

***

Tornem-se vocês mesmos na Unidade, na integridade, sem nada mais senão vocês mesmos em vocês
mesmos.

Certamente, o conjunto das forças da Luz autêntica e Vibral irá ajudá-los.
Mas, também nesse nível, nós não podemos fazer o trabalho no seu lugar, mas, se vocês pedirem ajuda,

vocês irão obtê-la.
Ainda é preciso solicitá-la em estado de lucidez e reconhecendo o que deve ser reconhecido em vocês.

Nós os incentivamos doravante a pacificar a sua vida, a encontrar as zonas de menor resistência, a encontrar o
sentido da facilidade.

Alguns de vocês deverão reorientar a vida em certos aspectos, ou em todos os aspectos, a fim de se
consolidarem, de se adequarem, em meio à sua Luz.

Alguns compromissos e alguns comprometimentos que ainda eram, hoje, aceitáveis, não mais serão amanhã.
Chegou o momento da Revelação da Luz, não mais somente em meio ao seu ser Interior e à sua vivência de

Consciência, mas em meio à vivência da Ilusão de toda a Humanidade.
Isso é agora.

Isso é imediatamente.
Removam todas as correntes que ainda os impedem de viver a sua soberania de seres livres e a sua

integridade.
A sua liberdade não tem preço.

Não existe qualquer encadeamento mantido pela Ilusão que não possa ser justificado durante a chegada da
Luz.  

Para alguns de vocês a preparação foi longa.
Para outros, foi mais fácil.

Em meio a toda a Humanidade, muitos seres, hoje, vivem e percebem a Luz.
O Fogo da Verdade se instala em breve sobre a Terra.

Todas as manipulações que conduziram a vida de vocês, a título coletivo e individual, vão ruir.
Apenas irá subsistir o que for verdadeiro, o que estiver de acordo com a Unidade.



Apenas irá subsistir o que for verdadeiro, o que estiver de acordo com a Unidade.
Tudo o que pertence à dualidade em vocês, como no seu exterior, deve ser rompido.

Mais uma vez, o período de compromissos e de comprometimentos está totalmente terminado. 

***

Centrem-se de novo em meio à sua Unidade e, então, na Alegria, pois o que está vindo é a Alegria.
Alinhem-se em meio ao seu Fogo Interior, em meio às suas Triplas Lareiras.

Tudo está aí.
Vocês irão perceber que a sua presença, ainda nesta experiência de vida, é apenas uma projeção de certo

momento da sua Consciência onipresente que foi presa pelas criações artificiais e não naturais.
Ainda uma vez, isso não tem importância, pois vocês sairão mais nobres, e maiores, e mais ricos em Luz, em

Verdade e em Integridade.
Do mesmo modo, mesmo se não for a mesma coisa, quando vocês passam da vida à morte, vocês são

obrigados a deixar tudo da sua identidade nesse mundo, os seus papéis, as suas vestimentas, tudo o que não
era vocês em Essência.

Reencontrar hoje a sua Essência, com toda lucidez e com toda consciência, irá necessitar da mesma coisa.
Muitas coisas são levadas a tornarem-se transparentes, dentre elas, vocês mesmos.

E ao se tornarem transparentes, vocês vão ver claramente, pelos seus olhos, aqueles dos seus Irmãos e das
suas Irmãs que estão no mesmo caminho de transparência, e aqueles que ali não estão.

Não os julguem, nem os condenem, eles têm o caminho deles.
Amem-nos e sigam o seu caminho.

Sejam vocês mesmos, sejam humildes.
A irrupção da Luz em meio ao seu mundo de ilusões irá lhes permitir, se vocês aceitarem, tornarem-se esta

simplicidade, esta humildade e, ao mesmo tempo, esta grandiosidade que vocês serão.
Em nenhum momento, quando o Arcanjo MIGUEL, durante as Núpcias Celestes, os chamou de Sementes de

Estrelas ou de Ancoradores da Luz, ou de Semeadores da Luz, fez isso sem motivo.
Pois essa é a estrita Verdade.

Vocês começaram um caminho de retorno para vocês, então, vão até o final.
Vocês ali serão levados ao ouvir o seu Coração e nada mais.

Guiados pelo Coração, vocês são e serão infalíveis em tudo o que irá acontecer em meio à sua vida ainda
encarnada. 

***

Não esqueçam que nós nos aproximamos de vocês e, quando eu digo isso, mesmo se alguns puderem nos
perceber em seus espaços exteriores, jamais esqueçam que nós também estamos no seu espaço Interior.
O trabalho da Luz que vocês realizam, aqui e em outros lugares, é, não somente importante e capital, mas é

essencial para estabilizar em vocês o afluxo da Luz.
Lembrem-se de que o que vem a vocês, em última análise, é apenas a sua Dimensão Eterna.

Muitos textos antigos, ou mais recentes, escritos por vários visionários ou místicos, tiveram um vislumbre desta
época.

Alguns de vocês também irão percebê-lo por antecipação, sob a forma de viagens de Consciência, sob a
forma de sonhos, ou ainda em ultra temporalidade, ou em multidimensões.

Jamais esqueçam o que lhes disseram os grandes sábios.
Vocês não são o que manifestam.

Vocês não são este ser que pensa, mas vocês são o Eu Sou que Vibra, de toda a Eternidade, e que
esqueceram isso.

O que está chegando a vocês é isso, e nada mais.
Somente o olhar da personalidade pode implicar em temor ou em desordem.

Coloquem-se no seu centro, no seu Estado de Ser.
Os meios lhes foram comunicados.

Eles são simples, a partir do momento em que vocês mesmos permanecerem simples.
Permaneçam alinhados, permaneçam centrados, vão para o essencial.

Jamais esqueçam, tampouco, que vocês não estão sós, mesmo estando sozinhos para dar o passo para o
Estado de Ser.

Uma vez no Estado de Ser, mesmo em meio a esta densidade, vocês vão começar a penetrar nas esferas da
Vida, para alguns, que irão lhes parecer estranhas.

Deixem-se guiar pela Vibração do Amor e esqueçam o fator discursivo da razão ou da experiência.
Pois, o que está chegando é totalmente novo em meio a esta densidade.



E não é comparável absolutamente a nada já tendo existido ou se manifestado.
É muito difícil de falar com palavras sobre o que vocês não conhecem e que, portanto, não há palavras nem

referencial em meio à sua experiência. 

***

Confiem na Inteligência da Luz.
Confiem na Inteligência do seu Coração e, sobretudo, no que chamamos de Vibração da Consciência, a Luz

Vibral.
Ela nunca irá enganá-los, ao passo que o que for oriundo da sua personalidade, durante este período, irá

enganá-los sistematicamente.
Sigam então o caminho da Luz, e o caminho do seu ser íntimo e Interior.

Muitas ferramentas e muitas ajudas foram fornecidas.
Hoje, a maior ajuda, mesmo se estivermos aí, é a sua Consciência e a sua Vibração.

É nelas que tudo deve se resolver e se realizar.
Eu não posso dizer mais, parece-me, com as palavras, sobre a sua imersão em meio à nova Consciência.

O Arcanjo MIGUEL vai voltar, e nós iremos voltar, nós, o Conclave, nesta data específica que o Arcanjo
MIGUEL escolheu há vários meses, o dia 17.

Lembrem-se desse dia a cada mês.
Pois será em todos os dias 17 de cada mês que vocês irão realizar e viver, na sua Consciência, novos

patamares, novas revelações, novas confirmações no que se refere ao que vocês são além dos véus da
Ilusão.

A hora do retorno chegou para vocês.
Cada um irá no seu ritmo, mas, coletivamente, o momento chegou.

Em meio a seres como nós, os Arcanjos, que vivemos e experimentamos Dimensões, de longe, diferentes da
sua, o próprio fato de que eu posso dizer na sua Terra que o momento chegou, é significativo de uma

aproximação e de uma junção entre a sua Dimensão e as nossas Dimensões.
O seu mundo tornou-se totalmente permeável à influência da Onda Galáctica.

Nós lhes dizemos então, e nós iremos repetir cada vez mais, bem-vindos a vocês.
Bem-vindos à Eternidade.

Bem-vindos ao seu retorno à FONTE. 

***

Evidentemente, a minha intervenção desta noite não se inscreve na lógica do trabalho que vocês realizam, mas,
entretanto, a sua proximidade Vibratória, devido à sua elevação, torna possível a percepção das minhas

palavras em outro nível, ao qual vocês devem se habituar.
Esse nível Vibratório não pode mentir, por que é o Espírito da Verdade.

Aí estão, bem amadas almas humanas, as palavras e as Vibrações que eu queria, esta noite, fazê-los
percorrer.

Se houver perguntas com relação a isso, com relação ao que vem e ao que está aí, nós poderemos, então,
complementar, para aqueles que vão ler as palavras que eu disse e que irão captar a Essência e a Vibração.

Não esqueçam que eu sou o Embaixador do Conclave e que a minha Radiação é o Amor desprovido de
qualquer conotação em meio à sua Dimensão dissociada.

Bem amadas almas humanas, se houver, em vocês, perguntas referentes a isso, eu posso tentar trazer um
esclarecimento mais nítido, na medida das minhas palavras e das minhas Vibrações. 

***

Bem amadas almas humanas nesta densidade, Sementes de Estrelas, eu lhes agradeço pela sua atenção e
pelo seu acolhimento.

Eu lhes transmito toda a minha Radiância e todo o meu Amor.
Vão em Paz, e vão na Verdade em meio à Vibração Unitária.

Filhos da Lei do UM, Filhos da FONTE, vocês são abençoados, e eu os abençoo. 

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



Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
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Questão: tenho sensações de queimações, de compressões, no nível do Coração, igualmente
formigamentos, como se todas as células picotassem ou vibrassem.

Bem amada, bem-vinda ao Estado de Ser.
As manifestações sentidas correspondem inteiramente ao que havia sido anunciado, há mais de um ano, pelo

Arcanjo Miguel, quando dos Casamentos Celestes.
As sensações de compressões, de Vibrações, de rotações no peito correspondem, seguramente, à ativação

do processo de Estado de Ser, chamado de Coroa Radiante do Coração.
Na sequência efetivamente há percepção dessas Vibrações e de formigamentos extremamente rápidos,

percorrendo o corpo.
Eles assinalam o recebimento do Fogo do Éter nas estruturas.

Alguns de vocês já o viveram desde o mês de agosto do ano passado, mas apenas agora esse processo é
acessível ao conjunto da Humanidade.

***

Questão: por que, desde algum tempo, não me sinto mais conectada com vocês, como antes?

Bem amada, é necessário também, em suas estruturas, dar lugar a outros contatos e outras Consciências.
Há, verdadeiramente, transformações que estão em curso em meio mesmo aos seus meios de contatos

chamados de Antakarana.
Dentro deste Antakarana, é preciso por vezes dar lugar a outras funções, a outras entidades, a outros contatos

Vibratórios.
Entretanto, a minha Presença e a Presença de outros Arcanjos, nas suas estruturas, permite a elevação

Vibratória.
Esta elevação Vibratória deve também, de vez em quando, dar lugar a reajustes em que há efetivamente,

talvez, sensação de desaparecimento.
Mas no Estado de Ser jamais haverá desaparecimento.

***

Questão: você havia dito que, se somos confrontados a uma situação difícil, isso demonstra a
existência de uma falha em si e, além disso, que seria preciso ir para a facilidade. Como, então,

superar as falhas?

A superação das falhas corresponde ao estado de Estado de Ser.
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Na Consciência Unificada, as falhas desaparecem, elas são transcendidas.
Naquele momento, a relação pode mudar.

Mas é também necessário compreender que em meio ao que vocês vivem uns e outros, atualmente, quaisquer
que sejam as relações, algumas são levadas a se transformar e outras são levadas a desaparecer.

Isso é inevitável.
Há realmente interpenetração.

Há também, em alguns casos, separação de caminho.
Isso se refere tanto aos planos profissionais como aos planos afetivos.

Isso se refere tanto à sua ascendência como à sua descendência.
É preciso aceitar que cada ser humano tenha seu caminho e esse caminho não é necessariamente o seu.

***

Questão: meu pequeno filho sofre, porque confrontado com pais que não o compreendem.

Bem amada, nesse caso, é efetivamente inconcebível que o filho deixe seus pais.
Você está bem de acordo.
Entretanto, como ajudar?

Em meio a esses atritos existentes nas relações interpessoais, há, ainda, hoje, oportunidade de crescer.
O que é visto com o olhar separado da Consciência dissociada, é sofrimento.

Mas nos espaços do Estado de Ser, há, aqui, fator de superação.
Esta criança certamente não escolheu por acaso tal meio.

Esta criança encontra-se nesse meio porque deve trazer algo para esse meio.
Lembrem-se de que, frequentemente, não são os pais os educadores, mas os filhos, com relação à Unidade.

***

Questão: ouço sons nos ouvidos desde muito tempo, mas o som SI está presente?

Bem amado, a manifestação do contato com a alma e com o Espírito é chamado de som da alma.
Esse som da alma evoca sete sonoridades diferentes, desenvolvendo-se e manifestando-se em função de

estados de Consciência, mas também de períodos vividos nesta Humanidade.

Assim, o som SI, assim, o silêncio, são etapas vividas por todos aqueles que ouvem esses sons
correspondentes às diferentes sonoridades da alma e do Espírito.

Hoje, vocês ouvem também o som da Fonte.
Esse som se modula, atualmente.

Como alguns de vocês o observaram, ele se amplifica em períodos anteriores às luas cheias, o que é
exatamente nesse momento.

Em meio a esse som, existe efetivamente o som SI, neste momento.

***

Questão: como superar os bloqueios que aparecem na minha vida?

Bem amada, a hora será cada vez menos para a identificação da causa dos bloqueios, porque, em última
análise, o conjunto dos bloqueios vividos nesta Dimensão resulta, no final, da própria existência desta

Dimensão.

Assim, mais do que nunca, a frase pronunciada por CRISTO quando da sua encarnação: «procurai o Reino dos
Céus e o resto lhes será acrescentado» os convida, de maneira intensa, para ir ao essencial.

O essencial não é identificar os bloqueios, especialmente hoje.
O essencial é se focar, ao nível da Consciência, no Estado de Ser e na Unidade.

Obviamente, todos vocês não vivem as mesmas etapas, seja no nível da Coroa Radiante do Coração ou ainda
da própria percepção do Triângulo Sagrado inferior (no nível do sacro).

Entretanto, aproveitem os períodos e os momentos em que percebem as Vibrações, ouçam os sons ou
percebam algum calor ou algum Fogo que existe em vocês para alinharem-se, nesses momentos porque,

lembrem-se, isso faz parte do abandono à Luz, assim como o defini há quase um ano.



Neste abandono à Luz, nesta confiança na Luz, haverá cura.
Nenhum obstáculo pode haver diante da Luz.

O problema é realmente confiar e abandonar-se a esta Luz e a esta Inteligência.

***

Questão: hoje, sinto apenas a dor no corpo, sem mais perspectiva no meu caminho.

Bem amada, a dor efetivamente é um véu.
A dor é a ocupação da Consciência com outra coisa do que a Luz.

Entretanto, assim como disse o Arcanjo Miguel, assim como eu repeti também várias vezes, cada um vai a seu
ritmo, e alguns de vocês experimentam formas específicas de dores.

Em meio mesmo a esta dor, um dia, a Luz vai nascer.
A partir do momento em que a recepção da Luz se tornar real, há períodos que lhes são propostos em que a

própria dor, qualquer que seja a sua intensidade, pode soltar-se em relação à sua Consciência, permitindo-lhes
viver, em meio a alguns períodos, o acesso a este estado Unificado.

Dessa maneira, então, é preciso, bem amada, aproveitar os momentos em que as efusões oferecidas, por
nós mesmos e pelo conjunto dos 24 Anciões, ocorrem mais intensamente, a fim de permitir-lhe alinhar-se a

isso.
Há também processos que nos permitem, a nós, Arcanjos, penetrar no conjunto das suas estruturas.

Esse processo foi chamado de Radiância Arcangélica.
O seu objetivo não é propor aliviarem-se, mas é o próprio alívio em meio a esta Radiância.

***

Questão: é normal, durante o protocolo de superação da dualidade, ter a sensação de que o corpo
está como ‘picado de agulhas’?

Bem amada, o fato de ser ‘picada de agulhas’, assim como diz, corresponde à emergência da Luz na sua
estrutura de personalidade.

O corpo de Estado de Ser é um Fogo.
O corpo de Estado de Ser é o Fogo do Espírito que se manifesta em você, assim como foi vivido pelas línguas

de Fogo pelos apóstolos.
É efetivamente um Fogo picotando e devorando que corresponde à captação dos seus próprios raios gama.

***

Questão: quando invoco as chaves Metatrônicas, tenho sensações esquisitas nos dedos. 

Bem amada, as chaves Metatrônicas representam as cinco sílabas correspondentes à língua matricial original
[OD-ER-IM-IS-AL].

Obviamente, alguns de vocês vão captar a Essência e a Vibração.
O fato de captá-la nas mãos, ou no Coração, corresponde exatamente ao mesmo processo.

Não há anomalia aí.
Há, talvez, em alguns casos, fenômenos de atritos resultantes da interação da língua matricial e da sua

penetração nas suas estruturas com a sua própria personalidade, mas, mais frequentemente, nenhuma dessas
manifestações é anormal em si, mas reflete, bem mais, a evolução da Consciência para a sua Unificação.

O corpo se manifesta a seu modo.

***

Questão: por que podemos sentir uma grande fadiga depois das sessões de meditação?

Bem amada, há alguns seres que vivem períodos de reajustamentos, depois dos períodos de meditação.
O objetivo da meditação não é fatigar.

O objetivo da meditação é buscar a Alegria, a expansão interior, mas existem, em alguns casos, reajustamentos
preliminares.

Esses reajustamentos preliminares podem ser sentidos, por vezes, como dores ou grande lassidão.



Isso reflete, efetivamente, um impacto muito forte do corpo de Estado de Ser na estrutura da personalidade.
Não é preciso nem se inquietar, nem se alterar, eu diria.

Basta, para isso, deixar agir o que trabalha em você depois dos períodos de recepção dessas energias.

***

Questão: os zumbidos, no ouvido esquerdo, poderiam ser sons provenientes da Unidade?

Bem amada, muitos seres humanos sobre este planeta sentem zumbidos.
Existem, e disso eu estou consciente, zumbidos ligados à sua situação nesta dualidade.

Mas é preciso bem compreender que as primeiras irradiações do Espírito Santo atingiram este planeta, desde
quase trinta anos, desde vinte e seis anos, exatamente.

Ora, muitos seres começaram a perceber esses zumbidos desde esta época.
Eles traduzem a influência crescente do Espírito Santo nesta dimensão.

Obviamente, o que você ouve não é um zumbido, mas o som da sua própria alma.

***

Questão: desde que estou aqui, sinto uma grande Alegria, como se fosse festa, no Interior.

Acontece que o Fogo do Coração, penetrando a Coroa Radiante do Coração, assim como foi nomeado pelo
Arcanjo Miguel, pode tomar, para cada um de vocês, manifestações muito diferentes.

Mas, entretanto, todos vocês percebem, seja o aspecto compressivo (nas primeiras fases de abertura), seja
este aspecto de dilatação, ou, eventualmente, para os mais avançados de vocês, a própria percepção de uma

morte iminente chamada, pelo bem amado Sri Aurobindo, de switch da Consciência, que permite passar
inteiramente no Estado de Ser.

Isso corresponde ao que é chamado de Samadhi.
Esse Samadhi, como o som da alma, possui sete oitavas diferentes, sete sons diferentes e sete formas

diferentes.
O momento da passagem do que é chamado de personalidade no Estado de Ser, o switch da Consciência,
acompanha-se de uma Vibração intensa, de um Fogo intenso que existe no nível do Coração e que permite,

naquele momento, passar a totalidade da Consciência nas esferas do Estado de Ser, chamado de Maha
Samadhi.

***

Questão: o mês de agosto de 2010 corre o risco ainda de ver eventos climáticos específicos?

Bem amada, os eventos climáticos vocês já vivem.
Eles estão aí.

Entretanto, jamais, em sua mídia oficial, vocês terão informações sobre o que acontece.

O Fogo do Éter, assim iniciado por nós mesmos, os Arcanjos, a partir de 17 de março, refletiu-se pelo
despertar dos vulcões situados muito próximos da coroa polar norte.

Entretanto, vocês jamais irão ouvir falar disso.

Assim, existem manifestações climáticas chamadas de Fogo do Éter (como, por exemplo, o granizo)
ocorrendo em lugares do mundo, atualmente, de modo extremamente intenso.

Vocês entraram em cheio no processo de perturbações climáticas.
Entretanto, e como sabem, no país onde vivem, vocês serão protegidos até certo ponto.

O único elemento que será suscetível de afetá-los, nesse país (França), e vocês já viveram isso, são as
rajadas de ar extremamente violentas.

As perturbações climáticas assim nomeadas são a manifestação do que vocês vivem no seu ser
Interior: estabelecimento do Fogo Interior, despertar do Fogo Interior, Fogo do Éter e, enfim, Fogo da Terra,

que será iniciado a partir de 17 de abril.

Assim, eu os lembro de que, durante o período no qual vocês irão chegar, chamado de verão do seu ano 2010
(inverno, no hemisfério Sul), há efetivamente uma série de configurações ligadas ao seu próprio sistema solar,
chamada de astrologia, que virão amplificar de maneira extremamente ampla o que vocês começam a viver.



***

Questão: o estado de centralização pessoal pode ter um impacto sobre o lugar da Vida?

Obviamente, bem amada.
Progressivamente e à medida que você se alinhar consigo mesma e penetrar o seu Fogo do Éter, o seu

próprio Fogo de Estado de Ser, obviamente, os seres que a rodeiam vão perceber, e de maneira nem sempre
agradável, esse Fogo, tanto mais que eles mesmos serão afastados por esse Fogo do Éter.

Eles irão manifestar então certa agitação, certa raiva que poderá ser chamada, nesse caso, de fogo por atrito.

***

Questão: essa centralização tem igual impacto sobre as perturbações climáticas?

Obviamente.
O Arcanjo Miguel os chamou de Ancoradores da Luz e, em seguida, lembrem-se, de Semeadores da Luz.

É exatamente o que vocês fazem.
Progressivamente e à medida que vocês ancorarem o Fogo em vocês (e o Fogo do Éter, em especial, no

nível de seu sacro), progressivamente, vocês irão constatar o despertar de vulcões da Terra.
Há analogia total e sincronia total entre o que é Interior e o que é exterior.

Esta sincronia não está mais deslocada no tempo.
Ela será cada vez mais direta, assim como irão constatá-lo.

***

Questão: como tomar da melhor forma possível as decisões necessárias?

Bem amada, aí, a única decisão deve ser tomada pelo Fogo do Coração.
Coloque-se frente a esta noção de dualidade: prosseguir ou parar.

E coloque a questão: se eu prossigo? 
Mas, antes de colocar a questão, coloque-se na Vibração do Coração e sinta a resposta.

Em um caso, haverá aceleração e, no outro, haverá desaparecimento do Fogo do Coração.
A resposta está aí.

***

Questão: por que nos sentimos atraído por tal ou tal estrela?

Bem amada, muitas Sementes de estrelas, evidentemente, assim como dizia CRISTO, não são deste mundo,
mas estão sobre este mundo.

Vocês têm, todos vocês, certo número de linhagens espirituais.
Essas linhagens espirituais estão talvez ligadas a seres que estiveram encarnados sobre esta Terra, mas

são, antes de tudo, originários da sua filiação estelar.

Nessas filiações estelares, algumas estão em ressonância com vocês.
Para alguns isso será Sirius, para outros, Aldebaran, para outros, Cassiopeia, ou para outros, Altair, ou

ainda outros.
Obviamente, essas ressonâncias são reais.

Elas correspondem a uma forma de atração, mas são também um dos seus Quatro Pilares, existentes em
meio às suas linhagens espirituais.

Conforme foi dito várias vezes, não me compete revelar-lhes as suas linhagens espirituais, mas eu apenas
posso confirmar o ‘princípio de atração e de ressonância’ manifestando-se, também, nesse nível.

Assim como vocês são constituídos de Quatro elementos, do mesmo modo, vocês estão ligados aos
Quatro Viventes, aos Quatro Hayoth Ha Kodesh, do mesmo modo vocês estão ligados a Quatro linhagens

espirituais.

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, queiram aceitar as saudações luminosas do
conjunto do Conclave, e as nossas reverentes Vibrações.

Como alguns de vocês percebem e sabem, o nosso plano Vibratório Arcangélico não está mais muito longe de
vocês.

Alguns de vocês já sentem a conexão e a Vibração.

A separação dos planos, a separação das Dimensões, termina.

Assim, hoje, dentro do processo de incorporação naquele que eu guardo, eu venho, acompanhado por aquele
que não irá lhes falar, mas que irá tocá-los, para muitos de vocês que estão presentes aqui, o Arcanjo URIEL,

Anjo da Presença, permitindo-lhes estar na sua própria Presença e no seu Ser.

A Consciência do Estado de Ser se aproxima de vocês.

Alguns de vocês ali já penetraram, dentro dos mundos da Beleza e da Unidade, além da Dualidade, ali, onde
não existe qualquer punição, qualquer questionamento, mas onde tudo é evidência e tudo é resposta.

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu venho incentivá-los e anunciar a boa nova.

Jamais a Luz Vibral esteve tão próxima de vocês, no período que se abre agora.

Entre esta lua cheia e aquela que vocês chamam de lua cheia de Touro, ainda chamada junto a vocês
de Wesak, várias manifestações tornar-se-ão claras em sua Consciência, permitindo já certa forma de
reunificação, para uma vivência da Alegria, da Unidade, da Presença a vocês mesmos, em meio à sua

Consciência ilimitada.

Vocês estão a caminho, hoje, para vocês mesmos, para o Ilimitado, para o fim total, para alguns de vocês, da
ilusão.

A Radiação d'A FONTE penetra agora no seu Éter, na sua densidade e permite-lhes comungar com A FONTE,
comungar com vocês mesmos, a fim de reencontrarem-se.

A hora é da Alegria.

Alguns de vocês, aqui e em outros lugares, pela Vibração do Coração, da Coroa Radiante do Coração, em
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meio ao Fogo do Amor, são batizados no Espírito Santo.

Não há, aí, qualquer ilusão, mas sim a Verdade final, aquela que os aproxima do que vocês são, na Essência e
na Verdade.

Assim como o Arcanjo MIGUEL os chamou de Mestres da Luz de si mesmos, a ressonância da sua Essência
permitir-lhes-á viver e realizar a Consciência Crística.

Os espaços de Alegria, os espaços de Felicidade abrem-se para vocês.

Vocês se aproximam em Verdade de espaços importantes, de momentos cruciais, em sua ilusão temporal,
permitindo-lhes descobrir o inefável, coisa que vocês tanto e tanto esperaram e pela qual tanto e tanto sofreram

nesta densidade.

Bem amados filhos da Luz, a Luz revela-se em vocês.

Ela é um Fogo vivificante.

Ela é uma água viva que vem em meio a uma nova cerimônia, reunificá-los ao que vocês são, além das
aparências, além desta forma, além das ilusões.

O Fogo sagrado nasce em vocês.

O Fogo sagrado eleva-se e permite-lhes, elevando-os, que se aliviem.

Ele lhes permite redescobrir espaços esquecidos, mas que, reabrindo-se, descobrem-se para vocês como
conhecidos e como o Essencial.

Neste espaço de comunhão, juntos, agora, vamos tentar comungar juntos, pelas palavras e pela Vibração,
sobretudo pela Vibração.

A sua elevação da Consciência aqui mesmo, já lhes permite perceberem, no seu Templo Interior, no que vocês
chamam de auras e na sua Consciência, a Vibração do Arcanjo URIEL e a minha Vibração.

Nesta comunhão, vamos tentar fazê-los avançar ainda mais para vocês mesmos, para a Verdade, para a Alegria
inefável das suas redescobertas com vocês mesmos.

Muitos de vocês descobrem nesse momento que não são aquilo no que acreditaram até agora.

De fato, vocês não são apenas esse corpo, vocês não são apenas esses pensamentos, vocês não são apenas
esta experiência de vida.

Vocês são ilimitados.

Vocês são a Luz.

O que eu enuncio não é uma hipótese remota, mas, sim, a Verdade do momento, se o desejarem
ardentemente.

Esse desejo ardente não é um desejo, mas uma evidência do Coração que lhes cabe manifestar.

Então, bem amados filhos da Luz, eu ouço agora, com atenção, as suas Vibrações e as suas questões.

***

Questão: como saber se as Coroas Radiantes da cabeça e do Coração estão acesas e fundidas?

Isso não é um saber, nem corresponde, bem amada, a um mecanismo intelectual, mas, quando houver
Vibração na Coroa da cabeça e quando houver Vibração na Coroa Radiante do Coração, então, elas se

fundem, abrindo-lhe espaços de Paz nas suas meditações, ou de modo espontâneo, espaços inéditos para a
maior parte de vocês, de Paz, de Alegria, que permitem então, naquele momento, realizar o Despertar do

Triângulo Sagrado, do Fogo da Kundalini.

Aí também é questão de Vibração e de Consciência, é questão de espaços inéditos para vocês, onde vocês
se fundem com o Todo, onde vocês se aproximam de uma Paz indizível que vocês jamais conheceram e
jamais experimentaram nesse mundo, mesmo se sua Vida for a mais feliz e a mais preenchida possível.

O alinhamento da Coroa Radiante do Coração e da cabeça provoca uma sensação que poderia chamar, sem
jogo de palavras, de ‘fazer Amor consigo mesmo’.

Fazer Amor consigo mesmo, não no nível da personalidade, não no nível de uma busca amorosa exterior, mas,
bem mais, como um gozo real da Reconexão com si mesmo.

Isso se vive, isso se vibra, e isso toca a Consciência e a Consciência, naquele momento, nunca mais é a
mesma.

Nenhuma dúvida pode existir quando esse processo ocorre.

Ele ocorre primeiramente de modo efêmero, pois implica em um aumento importante do seu estado Vibratório,
ao qual o conjunto do seu corpo físico e das suas estruturas sutis devem aclimatar-se.



No decorrer do tempo que passa, vocês vão chegar a instalar-se, de maneira duradoura, neste estado.

***

Questão: qual é a Luz amarela/acobreada que gira por vezes ao nosso redor?

Bem amado filho da Luz, vários processos Vibratórios os acompanham nesta busca de vocês mesmos,
percebidos por vezes como exteriores.

Alguns de vocês podem ver luzes girar, efetivamente, ou mesmo luzes projetadas sobre uma parede à frente.

Não tenham medo.

Isso é a sua própria Luz elevando-se nos planos Vibratórios da Unidade, elevando-se em níveis de
Consciência que lhes dão acesso ao Estado de Ser, à Presença do seu Anjo Guardião, mas também à

Presença de radiações que, agora, os cercam.

***

Questão: muito jovem, eu vivi tudo isso. Já era um contato com o corpo de Estado de Ser?

Bem amada Semente de Luz, cada ser humano viveu as experiências que lhes são pessoais.

Nas experiências da vida, como nas experiências do outro lado, alguns de vocês têm origens, como sabem,
estrelares, profundamente diferentes.

Então, sim, os corpos de Estado de Ser puderam, e esse foi o caso para vários místicos que realizaram este
Estado de Ser em meio mesmo a esta matriz, que foram capazes, pelo seu caminho pessoal, de romper esta

separação.

Há entre vocês os que intervêm, como o bem amado SRI AUROBINDO, como UM AMIGO, como OMRAAM
MIKAËL AÏVANHOV e outros, ilustres desconhecidos, que foram capazes, mesmo no século passado, ou há
vários séculos, de contatar com esta Essência de Estado de Ser chamada, naquela época, de Divindade ou

corpo Divino.

Obviamente, essas experiências não puderam, em geral, estabelecer-se de maneira duradoura, durante essas
épocas passadas.

O que explica que alguns místicos tenham vivido processos, denominados por alguns deles, a noite escura da
alma, ocorrendo após um período privilegiado de contato com o Estado de Ser, com o Todo.

Eles voltaram a descer, depois, na personalidade, e isso representou, para eles, uma ruptura, uma noite escura.

Aí está, bem amada Semente de Estrela, o que eu posso lhe responder.

***

Questão: como você define o Amor?

Definir é já traí-lo.

O Amor é a Unidade.

O Amor é o Todo.

O Amor é uma atração desprovida de interesse, desprovida de qualquer vantagem.

O Amor é doação.

O Amor é abandono.

O Amor é sacrifício, mas não no sentido humano.

O Amor é liberdade.

O Amor é também o que permite à Vida existir.

Sem Amor, não poderia haver Vida, quaisquer que fossem os espaços Dimensionais onde isso se produz.

Certamente, na sua Dimensão, o Amor foi colorido de elementos específicos e que não são o Amor.

O Amor é, antes de tudo, Luz e Vibração.

O Amor é, antes de tudo, Consciência.

O Amor é, antes de tudo, Unidade, Alegria indizível e eterna.



O Amor não é uma manifestação afetiva, nem uma manifestação emocional porque, naquele momento, o Amor
é desviado, porque não é doação, nem abandono, mas a busca, de preferência, de interesse.

O Amor é o que sustenta as Dimensões, os Universos.

O Amor é o que permite a expressão da Vida.

O Amor é o centro.

O Amor é o cubo da roda que permite à roda girar.

Mas, definindo-o, nele colocando palavras, afasto-me quanto à sua Essência.

O Amor é Revelação da Presença.

O Amor é Ser, no Ser.

O Amor é Ser na Vibração mais exata, expressando o canto do Universo e dos múltiplos universos.

O Amor é, antes de tudo, Luz expansiva, Luz de doação, Luz onde não interfere qualquer elemento oposto à
Luz.

***

Questão: é normal, por vezes, sentir menos os formigamentos no nível do Coração?

Bem amada Semente de Estrela, as diferentes percepções que você pôde ter e que ainda tem no nível do
Coração, estão se transformando.

Existe, atualmente, uma etapa de integração correspondente ao que o Arcanjo MIGUEL chamou de 6ª Etapa,
que é a descida do Fogo do Amor ao sacro.

Quando o Triângulo Sagrado despertar, então, para você, o Fogo do Coração irá reaparecer.

Não existe qualquer inquietação a ter porque, quando o Fogo do Coração se manifestar uma vez na
Eternidade, jamais pode desaparecer da sua vida.

***

Questão: na meditação, em três, sentimos algo que nos tocou muito.

Bem amada, assim como lhes anunciou o Arcanjo MIGUEL e ilustrando, por ele, as palavras de CRISTO,
«quando estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês».

É a experiência a que serão levados a realizar, em vocês mesmos, mesmo a sós.

O Mestre da Luz está agora presente no Éter e na sua capacidade Vibratória de Consciência para serem
tocados, para comunicarem a quintessência.

***

Questão: devemos comunicar as experiências que vivemos?

Bem amada Semente de Estrela, você levanta, nesse nível, algo de fundamental.

Não esqueça que aqueles dos seus irmãos e irmãs, que negam ainda a Luz, por ignorância ou por medo,
podem já estar bem mexidos pelo que você vive.

Falando então com palavras, apenas poderá colocá-los na resistência.

Em alguns casos, isso pode ser necessário, mas não esqueça que dentro do que você vive, na Radiância do
seu Coração, você deve também deixar o outro livre.

Então, a cada vez, coloque-se a questão se o fato de falar do que vive não obstrui a liberdade do outro.

Obviamente, a Alegria do Coração, a Vibração da Coroa Radiante do Coração e do Fogo do Amor dão vontade
de compartilhar e expressar o que é vivido.

Mas não esqueça que a maioria dos seres humanos não está ainda pronta para viver isso.

Cabe a você sentir, então, em cada uma das suas relações, o que é certo expressar, o que é certo dizer ou não
dizer, mas, também, dado o número cada vez mais importante que vocês são sobre este planeta a viver esta

Coroa Radiante do Coração, é evidente que existe um aspecto de contágio da Luz, de um para o outro.

É isso o mais importante.



Através do seu papel de Ancorador da Luz e de Semeador da Luz, você trabalha no estabelecimento da Luz.

Nunca esqueça que as palavras, mesmo as mais procuradas, serão apenas, infelizmente, muito fracas para
expressar o que você vive no Interior.

Pois, o que você vive no Interior, não pertence a este mundo e não pode ser definido por palavras.

É nesse sentido que o vocabulário dos intervenientes neste canal, como em outros canais, tentam encontrar
palavras desprovidas de conotação religiosa ou ainda de conotações com egrégoras que nada têm a ver com o

que vocês vivem hoje.

Que isso não a impeça, no entanto, de manifestar em você, e ao seu redor, a Alegria do Coração, a Fluidez, a
Unidade, e isso passa das palavras, pois esta experiência e o estado no qual você está, é visível.

Aqueles que estão na oposição podem desencadear fúrias que qualificaria de negras, porque eles sentem
bem que vocês estão em algo que os incomoda.

E sim, a Luz incomoda ainda os seres humanos, não porque esses seres estejam desviados da Luz, mas
porque dela eles foram muito privados.

Porque eles foram tão condicionados pelas Crenças, pelo seu próprio mental, pelas suas próprias convicções,
e pela sua educação, por um conjunto de sistemas que foi chamado de 'sistema de controle humano', que tudo

fez para evitar-lhes viver o que vocês estão vivendo e, no entanto, vocês o vivem.

Então, quando vocês descobrem os espaços de Irradiação do seu Coração, quando vocês descobrem esta
Unidade em vocês, esta Alegria, vocês se tornam um ser de soberania integral e, tornando-se soberano da sua

Vida, obviamente, aqueles que ainda estão condicionados podem ficar com medo.

Sim, a Luz pode incomodar.

A Luz é um Fogo ardente que não queima.

É um Fogo que desconstrói, que dissolve as Sombras, mas as Sombras são por vezes ameias necessárias a
algumas almas, ainda hoje, porque elas têm medo.

Lembrem-se de que os medos criados pelo mental são certamente o obstáculo principal para o
estabelecimento da Luz nos seus irmãos e irmãs, ainda hoje.

***

Questão: um contato pessoal com o Sol tem um sentido específico?

Sim.

O Sol é o lugar onde foram retidos prisioneiros os seus corpos de Eternidade, os seus corpos Divinos,
chamados, hoje, de corpos de Estado de Ser.

Vários místicos sentiram-se em ressonância com o Sol, levados a meditar diante daquele que dá a Vida e que,
no entanto, por uma série de mecanismos sobre os quais não irei me estender, tiveram cativos os seus corpos

Divinos.

Um primeiro contingente de corpos de Estado de Ser, liberados do Sol, chega sobre a Terra.

Ele está chegando.

Esses contingentes irão se manifestar a algumas almas, no momento das luas cheias, nos três dias anteriores.

Vocês estão nesse momento.

E todo mês, a cada ciclo lunar que passar, trará o contingente de corpos de Estado de Ser nos seus corpos de
personalidade.

Cada vez mais almas despertam-se ao Fogo do Coração, à reunificação das Três Lareiras no Coração e ao
retorno à Unidade.

Assim, os momentos que vocês vivem, seja o que for que vocês ainda puderem provar de difícil em suas
vidas, nos seus corpos, não é nada com relação à Graça da Luz e à Graça do Amor que irão redescobrir.

Então, sim, o Sol é importante, além de ser o que é chamado de Logos Solar, ele é portador da Vibração
CRISTO MIGUEL, que é aquela que volta para vocês.

O Sol é um dos agentes importantes para a dissolução total da matriz na qual vocês estão.

Ele participa, a seu modo, da Irradiação d'A FONTE, das Irradiações do Espírito Santo e das Radiações do
Ultravioleta.

Ele é o retransmissor, como nós mesmos, os Arcanjos, temos sido os retransmissores d'A FONTE, para
vocês.

***



Questão: as dores nos glúteos fazem parte do processo de abertura do sacro?

Bem amada Semente de Estrela, isso participa inteiramente do processo.

Do mesmo modo que no nível da Coroa Radiante do Coração, quando ela é ativada, alguns de vocês puderam
sentir pressões e compressões antes da fase de liberação.

É do mesmo modo no nível do Triângulo Sagrado.

O despertar da Kundalini, mesmo se alguns de vocês puderam ler sobre isso, nada é em relação ao que
vocês vivem.

É efetivamente isso que vocês vivem.

***

Questão: o que representa cada uma das Doze Estrelas da Coroa de MARIA?

Cada uma das Estrelas de MARIA representa uma virtude, uma função.

Algumas delas lhes foram desvendadas e reveladas.

As Doze Estrelas de MARIA são também as doze Luzes que, no nível do firmamento, cuidam, como uma Mãe,
de vocês.

Existe, em meio às Dimensões, que cuida de vocês, um nível Dimensional conectado com MARIA, e eu diria
que onze dessas Irmãs conheceram a experiência humana, portando nelas uma dessas doze virtudes.

Essas Doze Estrelas de MARIA estão também localizadas no seu corpo físico, como doze pontos de Vibração
existentes na Coroa Radiante da cabeça e correspondendo a funções bem precisas nas diferentes zonas

neocorticais.

Algumas das funções já foram reveladas, há quase um ano, há oito meses exatamente, correspondentes a
pontos específicos que têm nomes e funções.

Esses pontos se ativam em vocês quando vocês chamam as cinco sílabas, as cinco Chaves Metatrônicas OD
ER IM IS AL.

Alguns de vocês identificaram-nos no plano Vibratório, sem, no entanto, conhecer as funções.

Mas, esses pontos têm funções precisas, extremamente específicas, do mesmo modo que existe, nesse
corpo físico, músculos cujas funções são extremamente específicas, do mesmo modo, no nível desses
pontos de Vibração existem funções extremamente específicas no plano da Consciência e no plano da

evolução da Consciência, nos Multiversos e nas múltiplas Dimensões.

Esses pontos estão distribuídos ao redor da Coroa Radiante da cabeça e se ativam neste momento.

Do mesmo modo, existe na Coroa Radiante do Coração, alguns pontos de Vibração.

Alguns deles fazem parte de algumas meditações que lhes foram comunicadas pelos Melquizedeques e, em
particular, pelo Mestre RAM, correspondendo, aí também, a funções Vibratórias e espirituais que lhes permitem

reencontrar a Unidade e, portanto, superar a dualidade.

Do mesmo modo, no nível do Triângulo Sagrado, no nível de seu sacro, existem múltiplos pontos de Vibração
distribuídos na periferia do sacro.

O importante, ainda uma vez, não é tanto ter explicações.

Se eu tomar a analogia com relação aos seus músculos, nesta densidade na qual vocês estão, um músculo é
comandado por um nervo.

Vocês não conhecem o nome desse nervo e, no entanto, isso funciona.

O importante é a Vibração e a função que exercem, sem, no entanto, conhecer necessariamente os nomes ou
as denominações.

Mas lembrem-se de que nada do que foi escondido ficará ainda escondido.

Tudo será revelado.

A revelação não é, necessariamente, um fato intelectual, mas é bem mais uma vivência, justamente, desses
pontos de Vibração de Luz em vocês.

Assim, é o mesmo para o seu corpo reencontrando a sua dimensionalidade, através do fim do DNA prisioneiro
na matriz e da descoberta de funções mais espirituais do DNA, ilustrando-se através da descoberta dos cinco
novos corpos ou cinco novas Vibrações, distribuídas no seu corpo físico e incorporando, aí também, funções

espirituais.



***

Questão: a reunião do corpo de Estado de Ser e do corpo de personalidade é um fenômeno único?

Bem amada, não é único, sem isso você não estaria mais aí para me colocar a questão.

É um processo progressivo que se estabelece como uma abordagem Vibratória lenta, por toques sucessivos,
por ancoragens sucessivas de pontos e de novos circuitos energéticos desconhecidos de vocês, colocando-

se a vibrar.

Assim, por exemplo, quando o corpo de Estado de Ser se manifestar na Coroa Radiante da cabeça, vocês irão
perceber o que foi chamado de duodécimo corpo, situado logo acima da ponta do nariz, manifestando-se por

Vibrações que circundam os olhos, e estabelecendo circuitos Vibratórios dentro da boca, no palato.

Esse é um dos primeiros contatos com o Estado de Ser, existem vários outros.

Assim, a abordagem do Estado de Ser se faz, hoje, na personalidade, a fim de permitir-lhes fundir os dois.

Alguns seres, há um ano, tiveram a oportunidade de transferir a totalidade da sua Consciência para o corpo de
Estado de Ser, como anunciou o Arcanjo MIGUEL e de permanecer encarnados nesta personalidade.

Isso permite descobrir o aspecto multidimensional do que vocês são, nesse veículo de Luz, corpo de Estado
de Ser, corpo de Cristal, corpo de Diamante, de acordo com a sua origem Dimensional, cujo tamanho e

funções são profundamente diferentes.

Cada corpo de Estado de Ser sendo diferente de um outro corpo de Estado de Ser, do mesmo modo que não
existem dois corpos físicos idênticos sobre a Terra, exceto para os gêmeos verdadeiros.

***

Questão: o sonho pode ser um meio de contato com o Estado de Ser?

Cada vez mais seres humanos, bem amado, vivem em situações de sonhos, fenômenos novos.

O contato com o Anjo Guardião que foi anunciado, há mais de dois anos, pelo Arcanjo JOFIEL, ocorreu, nas
primeiras vezes, à noite, no que é chamado de sonho, mas, a diferença com relação a um sonho normal, é que

esse sonho é muito mais expressivo, muito mais existente em meio à Consciência do que um sonho que se
dissolve quando vocês abrem os olhos.

Então, sim, muitos desses pontos Vibratórios de contato estabelecem-se quando o seu mental está em
repouso, ou seja, durante o seu sono.

***

Questão: visitando um Templo no Egito, vivi uma iniciação que precisei interromper. O que é desta
iniciação e era certo interrompê-la?

Bem amada, apenas existe uma iniciação que é aquela dos seus encontros com vocês mesmos.

Todo o resto são apenas etapas, por vezes ilusórias, por vezes verdadeiras, que lhes dão a ilusão de se
aproximarem de vocês mesmos.

A iniciação foi concebida dos mundos dissociados.

Que isso se chame marcha sobre o Fogo, encontro com o que vocês quiserem, isso apenas irá permanecer
como modalidades falsificadas.

A única Verdade é viver o Fogo do Coração, não há outra.

A verdadeira iniciação é acender a sua Coroa Radiante da cabeça, do Coração e do seu Triângulo Sagrado.

Aí está a iniciação que lhes permite reencontrar o que vocês são.

Todo o resto são apenas etapas, por vezes importantes.

Agora, no que se refere à iniciação da Reconexão com MARIA, hoje, pode ter diferentes nomes, porque ela
trouxe esta Vibração Mariana, quer vocês chamem de IS-IS, quer vocês chamem de Sekhmet, quer vocês
chamem ainda de Inanna, isso não tem qualquer importância porque se trata, definitivamente, da mesma

entidade de Consciência.

***



Questão: há um mês, eu tenho um bloqueio do sistema digestivo. O que é?

Bem amada Semente de Estrela, não é o meu papel responder a este tipo de questão.

Definitivamente, sejam quais forem os bloqueios que vocês sentirem no seu corpo ou na sua cabeça, são
apenas o reflexo de resistências ligadas ao fogo da personalidade, ligadas, provavelmente, como para todos e

cada um, a processos de medos inconscientes ou conscientes, obstruindo o acesso ao seu Estado de Ser.

Agora, os jogos da Dualidade vão fazê-los procurar, pelas diferentes técnicas colocadas à sua disposição, em
meio mesmo à personalidade e a anomalias de funcionamento, cicatrizes chamadas de cármicas.

Hoje, eu lhes digo: joguem tudo isso para longe de vocês, a Luz está aí.

Procurem a Luz que está aí, descubram-na em vocês e todo o resto irá desaparecer, sem exceção.

***

Questão: os laços com as crianças, com crianças pequenas, em particular com uma criança
deficiente, podem ser um obstáculo com relação ao processo de acesso ao Estado de Ser?

Bem amado, a própria palavra que você emprega é um obstáculo.

Todo laço é um obstáculo.

O Amor é liberdade e liberação, e jamais laço.

O laço é proveniente da sua história afetiva ou do que vocês chamam de karma ou de experiências de vida.

Não é, agora, questão de se separar daqueles que estão próximos de você ou que você ama, mas de se
liberar.

Liberar-se não quer dizer desaparecer, mas torná-los livres, porque o Amor é liberdade.

Enquanto você não for capaz de tornar livre uma relação, você mantém efetivamente o que você chama de
laço.

O laço é privação da liberdade, para um como para o outro, ao passo que o Amor é liberdade.

Amar é tornar livre.

Do mesmo modo, o Estado de Ser que entra em contato com vocês, irá fazê-lo no seu ritmo, que é o ritmo, de
fato, das dissoluções das suas próprias Crenças, aquelas que ainda permanecem em vocês.

Enquanto vocês acreditarem em algo que não é vocês, o Estado de Ser não poderá penetrar inteiramente no
corpo de personalidade e vocês não poderão transferir inteiramente a sua Consciência no Si, na Unidade.

Assim são os mundos Unificados, onde não existe qualquer laço, onde tudo é liberdade e responsabilidade.

***

Questão: desde o início da canalização, eu sinto um peso sobre o esterno. Por quê?

Bem amada, isso é chamado de ‘porta estreita’.

A passagem do ego ao Coração é por vezes sentida como uma pressão dolorosa na ponta do esterno.

Isso antecede a ativação do 8º corpo que é, justamente, o nascimento, em vocês, do Embrião Crístico, ou seja,
da sua própria Dimensão Crística em vocês.

***

Questão: como ir para a Unidade, como afastar-se da Dualidade, pela neutralidade?

Bem amada Semente de Estrela, a palavra neutralidade poderia ser aquela que poderia se aproximar.

A Dualidade está ligada à ação/reação inexorável que existe nesta Dualidade.

Quer seja nas leis físicas, quer seja nas leis humanas, quer seja nos princípios gravitacionais, quer seja nas leis
cármicas.

Penetrar nas esferas da Unidade os libera literalmente de tudo isso.

Existe, naquele momento, o estabelecimento em uma Consciência Unificada, onde tudo se desenrola e tudo
decorre da experiência da facilidade.

Tudo se torna evidência, tudo se torna simples, tudo se torna luminoso.



Mesmo as zonas de resistência não nos fazem mais participar, nem os fazem participar, de qualquer maneira,
desse jogo da Dualidade.

Vocês estão ao mesmo tempo distanciados, sem, no entanto, estarem em outros lugares.

Vocês estão totalmente aí e eu diria até que é o único momento em que vocês estão totalmente aí porque,
naquele momento, a sua conduta não é ditada pela experiência do passado, mas, unicamente, pela experiência

do seu presente, pela experiência da Vibração presente que vocês experimentam naquele momento.

O aprendizado é um aprendizado, aí também, que se faz por toques, de maneira progressiva, em função das
suas capacidades para deixar trabalhar a Luz em vocês, o que eu já expressei muito longamente no ano

passado como o princípio do abandono à Luz.

Progressivamente e à medida que vocês derem passos para vocês mesmos, e para a Luz, progressivamente
e à medida, as coisas se tornam simples.

Progressivamente e à medida, as zonas de resistência, em vocês como ao seu redor, se dissolvem e o seu
caminho se torna evidência, torna-se luminoso, e, sobretudo, torna-se alegre.

O caminho da Unidade é uma via que, como o seu nome indica, está além da Dualidade.

Enquanto vocês estiverem na Dualidade, vocês estão no que chamam de livre arbítrio, que vocês reivindicam
alto e forte.

Quando vocês penetram nas esferas da Unidade, vocês abandonam o livre arbítrio para a liberdade, o que não
é realmente a mesma coisa.

Na liberdade, vocês não estão mais sujeitos à influência do que vocês chamam de karma ou ação /reação.

A sua Vida é impregnada de Graça. 

Ela fica plena de facilidade, de Fluidez e de Unidade.

***

Questão: em função da sua resposta, eu me pergunto se estou no caminho correto.

Bem amada, como você quer que algo exterior a você lhe traga uma resposta, se isso não é recair na
Dualidade?

***

Questão: se for o caso de se voltar para si para encontrar o Estado de Ser, o que é dos terapeutas?

Bem amada Semente de Estrela, muitos terapeutas, hoje e desde já vários anos, descobrem esse dilema
porque, ser terapeuta é, necessariamente, estar na Dualidade.

Não pode ser de outro modo.

Agora, eu não quero dizer com isso que vocês devam largar, mas isso cabe a vocês.

A decisão deve vir de vocês porque, a um dado momento, o próprio fato de levantar esta questão, evidencia a
tensão existente em meio ao que vocês chamam de terapia.

A terapia recorre àquele que sabe, àquele que conhece, em oposição àquele que padece e que não conhece.

Assim, manter vias de terapia, sejam elas quais forem, neste mundo, participa, definitivamente, da Dualidade.

Eu não condeno, porque nada é condenável, obviamente.

Mas, de tomada de Consciência em tomada de Consciência, vocês irão chegar, se viverem na Unidade, à
mesma conclusão.

***

Questão: é o mesmo para os astrólogos?

Bem amada Semente de Estrela, não é proibido levar uma ajuda a alguém que lhes peça, seja ela qual for.

Agora, há certamente tanto astrologias como astrólogos.

Tudo depende de qual é a astrologia.

É uma astrologia que vai fechá-los na personalidade descrevendo os encadeamentos ou é uma astrologia da
Alma?



Ou uma astrologia cármica que já é melhor?

Ou é uma astrologia sideral que lhes fala do Espírito e não mais da personalidade?

Aí também, tudo depende do caminho pessoal que você realizou, porque vocês deveriam ser capazes, através
da terapia, como da astrologia, de liberar o outro.

Liberar o outro não é chamar sua atenção sobre as zonas de Sombra, mas, bem mais, mostrar-lhe o caminho
da Luz e o caminho da Unidade.

Então, naquele momento, a resposta vai depender, obviamente, do astrólogo e das suas funções.

Mas eu não posso falar da astrologia de maneira geral, assim como eu não posso falar de tal ou tal técnica.

Elas lhes pertencem e pertencem a este mundo, ao mundo dissociado, ao mundo da Dualidade.

Quando vocês penetrarem nas esferas da Unidade, vocês irão se aperceber, progressivamente, de que não
pode existir anomalia.

Não podem existir todas as leis que conheceram e todos os sofrimentos que conheceram em meio a este
mundo.

Vocês imaginam um Arcanjo com uma asa quebrada?

Isso é impossível.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu lhes agradeço então pela atenção e pela Vibração que me deram.

Em troca, eu lhes trago novamente a minha Radiância e a Radiância do Arcanjo URIEL.

Recebam todo o nosso Amor e todas as nossas Bênçãos, além das palavras, pela Vibração emitida agora, da
nossa Consciência à sua Consciência.

Sejam abençoados.

... Efusão de energia...

************
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Questão: quais são os livros portadores de verdade, hoje?

Bem amada, não me cabe estabelecer a veracidade ou a falsidade de um texto ou de qualquer outro ensinamento, sob qualquer forma
que seja.

Não há, nos espaços multidimensionais, verdade ou falsidade, isso é ainda impressão da dualidade.

Existem ensinamentos adaptados ao seu caminho, que irão se encontrar no seu caminho.

Não há que se colocar a questão de saber se é verdadeiro ou falso, porque o que é verdadeiro ou falso em um dado momento não o é
mais em outro.

Assim, portanto, tudo o que percorre o seu caminho com você e que você encontra, destinado a elevá-la, é de todo modo favorável
para você.

Não há que discernir ou julgar, nesse nível, o que é bom, o que é mau.

É exatamente o mesmo princípio atualmente: muitos seres humanos entram em contato com sua multidimensionalidade.

Obviamente, todos os canais não são puros.

Obviamente, todos os canais podem ser afetados, de uma maneira ou de outra, de uma série de elementos não pertencentes à Luz,
mas mesmo isso tem uma razão de ser, porque tudo é ensinamento.

***

Questão: sinto muito mal ao ativar a matéria, quer dizer, para me mover, de onde isso provém?

Bem amado, atualmente, e em função dos movimentos da Consciência que chegam até vocês na Consciência Universal, isso pode se
refletir, para alguns de vocês, por certo aspecto contemplativo onde há realmente uma espécie de desinteresse para tudo o que toca a

matéria, enquanto que, para outros, ao contrário, há necessidade de trabalhar ainda mais a matéria.

Cada caminho é diferente.

Não há, aí, anomalia, não há, aí, questionamento a ter ou coisa alguma a colocar, com relação a este desinteresse pela matéria.

Mas isso certamente faz parte do seu caminho, neste período, com relação ao que você tem a viver na sua interioridade.

***

Questão: nesse momento, ao que é devido a aceleração dos batimentos cardíacos?

Bem amado, isso corresponde ao que foi chamado, por Sri Aurobindo, de respiração do Coração.

ANAEL – 10 de abril de 2010
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A sua Consciência passa no Coração, há a ativação do Fogo do Coração e do Fogo do Éter, dentro mesmo do Coração.

A aceleração do ritmo cardíaco corresponde à aceleração do movimento no Coração.

É um processo fisiológico totalmente normal.

Outros, ao contrário, podem viver uma diminuição desse ritmo.

Entretanto,a finalidade é sempre a mesma: levar para viver o Fogo da Terra e o Despertar da Kundalini, que está agora a caminho
para vocês.

***

Questão: cada um terá consciência da mensagem de Maria?

Bem amado, é muito difícil responder a esta questão, mas eu responderia por um aforismo: quem, sobre esta Terra, pode ignorar
aquela que é a sua Mãe?

Então, obviamente, alguns irão gritar impostora, alguns irão gritar que são vozes eletrônicas, outros terão o sentimento íntimo e a
convicção íntima de que essa é a Verdade.

O importante não é tanto que vocês a reconheçam ou não, no nível da coletividade.

É importante, simplesmente, que este Anúncio ocorra.

O que quer dizer também que todos os seres humanos não terão acesso ao mesmo nível de compreensão do que será anunciado.

***

Questão: existem ainda almas desencarnadas no nosso ambiente e como fazer para alguém que seria passador de alma?

Bem amada, obviamente, o nível Vibratório no qual você se situa vai determinar o princípio de atração e de ressonância.

Assim, se seu papel foi o que se chama passador de almas, a um dado momento, hoje, você vai ter uma predisposição para sentir as
almas errantes ou que passeiam em alguns lugares.

Entretanto, obviamente, pode ser útil realizar o que vocês chamariam de protocolos, a fim de « liberar » essas almas, mas, eu os
lembro de que a matriz foi dissolvida no mundo astral.

Não há, portanto, que liberar essas almas, essas almas estão livres para passearem onde quiserem e passearem com os seus
sofrimentos ou as suas alegrias.

Assim, portanto, não lhe é mais solicitado para fazer isso, mas para elevar o seu nível Vibratório a fim de que você não esteja mais na
percepção com relação a essas almas porque, hoje, o que lhes é solicitado é para estar na percepção com relação ao mundo

multidimensional, não mais perceber o que vocês chamam de desencarnados, mas perceber o que é da Luz, os seres de Luz, os
Anjos, os Arcanjos, os Anjos Guardiões, o que não é completamente a mesma coisa.

***

Questão: é ruim para a saúde, hoje, comer alimentos congelados?

Bem amado, posso dar uma resposta em dois níveis.

A primeira consistiria em dizer que hoje, comer, simplesmente, não é bom para a saúde, de maneira geral.

Eu também disse, em outros momentos e ocasiões, que ingerir uma alimentação de natureza líquida era muito mais propício para
elevar o seu nível Vibratório.

Não há diferença entre o que é congelado e o que é gerado pela sua técnica alimentar industrial.

Cabe a vocês fazerem a sua própria escolha, o seu próprio caminho.

Obviamente, aí tampouco, não é questão de ir nas Crenças, é questão de verificar por vocês mesmos quais são os efeitos da carne, da
alimentação sólida ou líquida em seus corpos, porque cada ser humano é diferente, nesse nível.

Alguns de vocês se satisfazem, sem qualquer problema, com uma alimentação líquida, outros, têm ainda necessidade de alguns
aditivos de natureza animal.

Isso corresponde ao caminho de cada um.

O ideal é, obviamente, limitar as contribuições alimentares porque, quando vocês comem, vocês provocam uma atividade dos chacras
situados abaixo do Coração.

Assim, quando vocês não favorecem a ativação desses chacras, seja no nível emocional e também alimentar, naquele momento, vocês



favorecem o seu Coração, mas vocês devem assim mesmo se sustentar.

***

Questão: a que corresponde o fato de sentir frio ou calor sobre um chacra?

As variações térmicas, bem amado, são habituais quando das fases de ativação, de retardação dos chacras.

Essas variações térmicas são sentidas.

Por exemplo, o Fogo do Coração corresponde a um Fogo, mas esse Fogo não queima, mesmo se for sentido e percebido pela
Consciência como certa forma de calor.

Alguns processos também, mesmo no que é chamado de Despertar da Kundalini, não irão se refletir unicamente por um processo de
calor ou de aquecimento, mas, também, em alguns casos, pela aplicação de energias do tipo frio.

Isso corresponde a uma percepção da Consciência e não a uma realidade térmica verdadeira.

Isso é completamente normal nos processos Vibratórios que vocês vivem atualmente.

***

Questão: sendo curador, eu noto uma diferença na minha prática: as pessoas tremem após os cuidados e têm frio durante 24
horas.

Então, bem amada, tudo é para o melhor no melhor dos mundos.

Se essas pessoas são efetivamente curadas ou melhoradas, não há razão para inquietar-se das modificações existentes no que você
chama de suas sessões.

Essas sessões têm um efeito (quaisquer que sejam as modificações que ocorram durante a sessão) e faz, efetivamente, estado de
novas energias manifestando-se através do conjunto de canais humanos, nos cuidados.

Isso corresponde ao banho energético no qual vocês estão que, ainda uma vez eu repito, absolutamente nada tem a ver com aquele
que era, há ainda um ano.

As coisas evoluem muito rápido.

Mesmo se vocês não perceberam as energias Adamantinas ao seu redor, elas são onipresentes ao redor de vocês.

Os Agni Deva revestem as suas estruturas, literalmente, seja os seus chacras, seja as suas mãos, seja os seus circuitos energéticos.

Vocês passaram, efetivamente, no próprio nível da sua Consciência e do ato energético em si, em outras energias, tendo outros efeitos
e outras manifestações.

Isso participa do princípio de intricamento e de interpenetração da Dimensão dissociada na qual vocês estão, com as Dimensões
Unificadas.

A junção Fogo do Céu e Fogo da Terra, não esqueçam, está quase realizada.

Alguns de vocês já viveram as primícias.

***

Questão: o Despertar da Kundalini foi longamente considerado como arriscado, isso foi superado hoje?

Bem amado, eu diria que, em todos os tempos, o Despertar da Kundalini era considerado não somente arriscado, mas
desaconselhado.

Simplesmente, vocês esquecem uma coisa essencial, é que houve uma descida da Energia do Espírito Santo, da Energia da Fonte, da
Radiação do Ultravioleta nas suas estruturas, que irá permitir então o despertar da Kundalini sem qualquer obstáculo para a sua

subida.

Assim, portanto, o processo ascensional poderá se desencadear sem qualquer risco.

O que é aberto, hoje, ao conjunto da humanidade, não apresenta qualquer risco, exceto, certamente, para aqueles que recusarem esse
Fogo da Kundalini, mas isso é escolha deles.

E, ainda, isso não é um risco, mas uma liberação da ilusão, para eles também.

***



Questão: eu vivo bloqueios de ordem emocional que me levam a viver fenômenos de ação/reação, como superar isso?

Bem amada, é lógico para algumas almas, hoje, viver esses processos de ação/reação, certamente de maneira muito mais
exacerbada.

Isso quer dizer que há, nessas almas, a necessidade de eliminar, justamente, esse princípio de ação/reação.

A instalação dos novos corpos, assim como foi descrito por Um Amigo, passa pela eliminação de alguns estados emocionais
cristalizados no nível do fígado ou do baço.

Isso é um esvaziamento normal, não há lugar para reprimir ou controlar, mas, ao contrário, para deixar esvaziar-se isso de uma vez por
todas.

Não há anomalia aí, mas, sim, uma liberação.

***

Questão: com todos os ensinamentos que se recebe desde mais de um ano, é ainda útil seguir formações?

Bem amado, a única coisa útil é você mesmo para você mesmo, seja ligado a exercícios que lhe foram dados, seja ligado às
Radiações energéticas às quais vocês são submetidos desde um ano, o essencial está nesse nível.

Agora, eu responderia por esta frase: « ame e faça o que te dá prazer ».

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Bem amados Filhos da Luz, bem-vindos a este espaço Vibratório.
Eu estou entre vocês.

Eu sou ANAEL.

Bem-vindos a este dia, enfim, que, na sua Terra, representa a influência da minha esfera de eleição, o planeta Vênus
e o Amor.

Eu venho a vocês para falar-lhes da Unidade, para falar da Verdade, para falar do que vocês são.
Então, Bem amados, eu lhes dou a palavra e estou à sua escuta, a fim de tentar avançar, juntos, para a Unidade,

para a Verdade, para a autenticidade.
Vocês vivem os tempos anunciados pelos Arcanjos, pelos profetas, pelos mensageiros.

Vocês estão diretamente, a partir de amanhã, nesses tempos.
Então, fiquem felizes, pois, quanto mais entrarem na sua interioridade, quanto mais entrarem no seu Coração e na

sua Essência, mais vocês irão encontrar a Alegria, a Verdade, a Unidade e irão se extrair, sem qualquer
preocupação, dos acontecimentos que serão vividos de maneira diferente para aqueles que não tiverem conectado a

Coroa Radiante do Coração ou uma das três Vibrações do Fogo no Interior do seu Templo Interior.
Assim, nós os engajamos, nós, Arcanjos, a trabalhar cada vez mais nos seus espaços Interiores Vibratórios a fim de

acender em vocês o que deve ser aceso e despertado, pois a hora chegou.
A hora chegou do nosso encontro, a hora chegou do seu retorno à Unidade, à multidimensionalidade.

No ano passado, em conversei com vocês sobre o abandono à Luz e a Luz está agora de volta entre vocês.
O Mestre da Luz manifestar-se-á no seu Ser interior, no seu Templo Interior, a partir do momento em que vocês ali

derem o lugar para acolhê-lo na Verdade e na Unidade.
Os dias que vocês vivem, os próximos dias, até o final do seu mês de abril, assinalará para o advento de novas

transformações importantes, onde vocês vão viver a reunificação do Fogo da cabeça, Fogo do Coração e do Fogo do
seu sacro, a fim de reunificar essa Tripla Lareira em uma Fonte radiante de Amor e de contato com o Mestre da Luz.
Assim, eu me ofereço, hoje, pela Vibração e pelas palavras, para ajudá-los a trabalhar nesse sentido, se houver em

vocês questões às quais eu posso trazer a minha modesta contribuição.

***

Questão: um médium me disse que encarnei para conectar com um parente, mas isso não pôde acontecer.
Isso explica o meu sentimento de revolta e de me encontrar presa?

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, a revolta é simplesmente a tomada de Consciência do seu
isolamento da Fonte.

Algumas Almas guardaram em si, na sua encarnação, a lembrança e a memória desta Aliança, deste pastoreio da
Fonte, que lhes faz tanta falta nesta humanidade.

Agora, é necessário, Bem amada, não acreditar em nada além do que você vive.
Nenhuma palavra exterior, seja ela de um Arcanjo, deve guiar os seus passos.

Somente a condução Interior, o seu Estado de Ser, é preponderante.
O que foi dito por uns e outros, mesmo pelos Arcanjos, não tem qualquer valor, se você mesmo não experimentar

isso.
Assim, esse sentimento de revolta está unicamente ligado à privação da Fonte e a este impulso para reencontrar a

Fonte.
Então, o fato de se encontrar presa, eu poderia dizer que é o mesmo para cada Alma humana em encarnação, presa

desde tempos imemoráveis nesta matriz.

ANAEL - 1ª PARTE - 16 de abril de 2010 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Alguns se voluntariaram para ajudá-la, quando chegar a hora, a se dissolver.
Assim como anunciou o Arcanjo Miguel, todas as Almas que participaram, nesta densidade, dos Casamentos

Celestes, de uma maneira ou outra, são os Guerreiros da Luz, os Guerreiros pacíficos, aqueles que trabalham no
estabelecimento da Luz e na dissolução da Ilusão e da matriz.

Então, obviamente, isso pode se acompanhar de um sentimento de revolta Interior, bem justificada.
Esta revolta não deve conduzir a qualquer reação, mas, bem mais, a ir ainda mais próximo da Verdade e da Unidade.

***

Questão: podemos considerar o Mestre da Luz como nosso irmão mais velho?

Bem amado, isso é também uma crença.
Quer O considere como um irmão mais velho ou como um irmão mais novo, isso não tem qualquer espécie de

importância.
Ele é, antes de tudo, o Mestre da Luz, o Mestre da Verdade.

Ele é a Verdade, a Via, o Caminho, a Vida, a Unidade.
É isso.

E Ele é também o seu irmão.
Ele é também uma Luz como você.

Não O veja abaixo, não O veja acima, mas veja-O no seu nível.
Todo o resto são apenas palavras e crenças.

Cada palavra e cada crença o afasta.
A simplicidade é aquela que irá conduzi-lo a Ele.

Nada há que considerar.
Há simplesmente que ser para vivê-Lo.

Todas as palavras e todos os rótulos que você colarem, irão afastar você.
É no Silêncio que o Mestre Interior é encontrado.

***

Questão: poderia falar da simplicidade?

Bem amado, a simplicidade consiste em estar Aqui e Agora.
No Aqui e Agora, no abandono à Luz, não há questionamento, nem sobre o passado nem sobre o futuro.

Há Ser, há Consciência, há Vibração.
Em meio a este espaço da Consciência lúcida de si mesma, da Consciência consciente de si mesma, realiza-se

a Transcendência.
Nesta Transcendência, tudo é simplicidade.

Nada é complicado.
Não há espaço para o questionamento.
Não há lugar para raciocínios mentais.

Não há mais espaço para as emoções, tampouco.
Há espaço para a Presença a si mesmo.

O Anjo da Presença permitiu-lhes, desde alguns meses e desde alguns instantes, viver esta Comunhão, porque é
uma Comunhão com si mesmo, antes de tudo.

É a simplicidade.
Descobrindo esses espaços Interiores, não há mais nem questionamento, nem resposta, porque tudo é resposta.

O Ser não precisa de questão.
O Ser não precisa de questionamento sobre o amanhã.

Ele está no Aqui e Agora, no coração da Vibração, no coração da Alegria, no coração do Samadhi.
O Samadhi é simplicidade.

Neste Samadhi não há espaço de questionamento.
Não existe questionamento, apreensão ou Alegria projetada.

Há Alegria do instante, Alegria da reunificação com a Luz.
A simplicidade é isso.

O « fazer » pode decorrer nesse momento, de maneira muito natural, momentos de Ser vividos na simplicidade.
Mas « fazer » por si mesmo os faz sair deste estado de Unidade.

Entretanto, vocês podem guiar os seus passos e agir nesse mundo sem estarem submissos à lei de ação e de
reação, dado que viveram o Estado de Graça no Aqui e Agora, no instante da Presença, e a lembrança deste instante

de Presença é relembrado a vocês nos seus espaços Vibratórios, nos seus espaços sutis, permitindo-lhes então
realizar a Unidade apenas no « fazendo ».

O que quer que vocês façam, que gostem ou que não gostem, isso se fará na Unidade e na Verdade.
Procurem o Reino dos Céus e o resto lhes será acrescentado.

Se vocês « fazem », sem estarem ligados ao Céu e à Terra, se vocês « fazem » sem estarem ligados à Unidade,
nenhuma alegria pode daí sair.



Ou então será apenas contentamento de um prazer ou efêmero.
O « fazer », na Unidade, é uma Alegria permanente prosseguindo fora dos espaços e dos tempos do Samadhi, para

manifestar-se nas suas atividades, quaisquer que sejam, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, porque vocês
estão destacados da ação que os leva, em Verdade, no instante e na Presença.

Isso é completamente diferente do que você enunciou.

***

Questão: entrar no Silêncio Interior é entrar no Samadhi?

Bem amado, existem muitas formas de Samadhi.
O maior dos Samadhi, chamado de Maha Samadhi, não lhes está aberto, salvo para alguns de vocês.

Ele corresponde à dissolução no grande Todo, como viveram grandes Seres e, em particular, aqueles que vocês
chamam de Melquisedeques.
Eles o viveram em suas vidas.
Eles realizaram a sua Unidade.

Alguns foram até o final, outros não, mas eles tiveram acesso a múltiplas reprises de Maha Samadhi.
Mas se vocês permanecessem no Maha Samadhi, vocês iriam se dissolver unicamente e instantaneamente na Fonte.

Esse não é o objetivo, dado que vocês estão ainda aí.
Entretanto, certo número de Samadhi lhes é oferecido.

Eles lhes são oferecidos quando das Radiâncias Arcangélicas, eles lhes são oferecidos quando dos seus períodos de
meditação.

Esses períodos de Silêncio Interior, onde nada mais existe além da Presença a si mesmo.
Isso é o Samadhi.

Isso se acompanha de espaços Vibratórios, de espaços de Luz e, sobretudo, de espaços de Unidade e de Unificação.
Obviamente, isso passa por um aprendizado.

Este aprendizado necessita voltar a sua Consciência para este Estado, a fim de que, após certo número de
experiências, vocês possam ser capazes de viver no mesmo estado, mesmo nas ações, no Fogo do Coração, no

Fogo do Amor, no Fogo da cabeça e agora no Fogo do sacro.
Em meio a este espaço de unificação chamado de Samadhi, o exterior não tem mais tomada sobre vocês.

São vocês que agem no exterior.
Não pelo querer, mas simplesmente pela sua Presença.

Se a sua Presença fosse suficientemente grande, vocês poderiam mudar a face do mundo instantaneamente.
Vocês poderiam deslocar montanhas, vocês poderiam parar o curso do Sol no céu.

É isso que, hoje, vocês são levados a realizar coletivamente.
Assim como irá anunciar o Arcanjo Miguel muito em breve, dentro de alguns meses, quando vocês irão viver isso de

maneira coletiva em uma data extremamente precisa do seu calendário terrestre.
Toda a preparação dos Casamentos Celestes, toda a preparação da ascensão das sete Etapas tinham esse objetivo,

este único objetivo: fazê-los reencontrar a Unidade, a Alegria, o Samadhi.

***

Questão: uma reconciliação com alguém basta para pacificar definitivamente a relação?

Bem amada, nos espaços multidimensionais da Unidade, as relações tais como a definem nesta humanidade, não
têm qualquer sentido.

Essas relações apenas serviram para estabelecer laços de ressonância, de atração, laços de ação-reação no que foi
chamado de Lei do Carma.

A Lei do Carma foi criada pelos Arcontes, em caso algum pela Fonte.
Assim, portanto, vocês serão muito em breve liberados dessas relações que chamam de cármicas.

Quer refiram-se a pessoas, quer refiram-se a laços, quer refiram-se mesmo ao sentido da sua encarnação.
Hoje, quando lhes é solicitado para se liberarem, obviamente, a reconciliação permite a liberação, mas não há

qualquer necessidade de manter alguma relação que fosse contrária ao seu espaço Vibratório.
Hoje, vocês devem se liberar literalmente de todas as relações aprisionantes, de todas as relações que os perseguem
e que os fecham nesses mundos da dualidade, porque hoje a Unidade se abre a vocês mais do que nunca, e viver na

Unidade necessita deixar cair o que é dual em suas vidas.
E vocês chegaram agora nesses momentos.

E nada mais há a manter.
E tanto melhor se uma relação terminar em uma reconciliação, se isso permitir e puder ajudar uma Alma em curso de

liberação desta matriz, partir de corpo leve.
O resto não tem mais qualquer importância.

***

Questão: a que corresponde a bolha em que me encontro por vezes, na meditação?

Isso corresponde a passagens, Bem amado, nas esferas de regeneração.



Essas esferas de regeneração são por vezes chamadas, na sua humanidade, de orbes.
Essas orbes são Entidades conscientes da própria Luz.

Não habitadas por Consciências humanas, mas servem para vocês, nos seus espaços intermediários, de espaços de
regeneração.

Alguns de vocês guardaram na memória.
Algumas orbes são redondas, outras orbes tem formas piramidais.

São disposições da Luz criadas pelas Hierarquias Espirituais e enviadas à sua matriz, em diferentes tempos da
história desta matriz, a fim de lhes permitir não serem cortados definitivamente da sua Fonte.

***

Questão: ouço o som Si em alguns períodos, depois mais nada... De onde provém isso?

Esse processo é completamente normal.
A variação do som Si da Alma está ligada às variações de pressão que existem na matriz, ligadas ao afluxo da Luz

nesta ilusão.
Há variações espontâneas ligadas aos ciclos cósmicos, mas também aos ciclos lunares como aos outros planetas.

Isso é completamente normal. 

***

Questão: por vezes sinto o lamento de ter sido presa tanto tempo na matriz e de que esta crença tenha
durado também tanto tempo. Por quê?

Bem amada, não é unicamente uma questão de crença.
Obviamente, a crença desempenhou um papel para o conjunto da humanidade.

Porque vocês estão, nesta matriz, sujeitos às crenças do conjunto da humanidade.
Mas houve outros elementos.

A Luz não pôde, até agora, penetrar inteiramente, como é o caso hoje, nesta matriz.
Nós jamais pudemos nos aproximar suficientemente perto do seu nível Vibratório sem correr riscos, seja de destruição

para vocês, seja de destruição para nós.
Hoje, as coisas são diferentes.

Os lamentos não têm razão de ser.
A experiência terminou, ela termina.

Vocês devem, pelo contrário, sentir-se, como dizia Miguel, como Seres de coragem, Seres que completaram uma
viagem que certamente foi dolorosa, mas que lhes permitiu, como irão descobrir em breve, crescer em meio à Luz e à

Verdade.
E também, esta experiência irá lhes permitir, quando irromperem em meio aos multiversos, e em meio às suas

dimensões espirituais, terem a memória do que foi vivido e do que jamais deverá ser reproduzido nos Universos.
Vocês serão, de algum modo, os Guardiões da Unidade.

Nesse sentido, como Filhos da Lei do Um, nós sempre os olhamos com admiração.

***

Questão: a extinção do som Si marca a entrada no Supramental?

Em certa medida, a resposta é sim, Bem amado.
Mas, antes de tudo, como lhes disse Sri Aurobindo, o Bem amado, quando vocês entram em meio aos espaços

de Samadhi, em meio aos espaços da Unidade e do Estado de Ser, a Consciência está totalmente presente em si
mesma, consciente de si mesma e também se dissolve no Todo.

O som da Alma cruza os últimos espaços que o separam dos Coros Celestes e do Silêncio Interior.
Mas, entretanto, reside nisso, além dos sintomas, se o pudermos dizer, reside nisso, a ínfima e a íntima convicção de

que esse switch de Consciência, assim como foi nomeado, é bem real.
A experiência vivida não pode enganar.

Não pode haver questionamento quanto ao acesso ao Estado de Ser.
Porque, a partir do momento em que vocês o viverem, vocês estão plenamente conscientes do que isso é e de que

isso nada mais é senão isso.

***

Bem amadas Almas humanas, eu lhes proponho agora para compartilhar, no silêncio, um espaço da minha Radiância,
durante alguns minutos.

Eu lhes peço assim, se o desejarem, para acolherem a minha Irradiação e a minha Ressonância.
Como diria Um Amigo « do meu Coração ao seu Coração ».

Quanto a mim, eu vou empregar a expressão « da minha Consciência Arcangélica à sua Consciência de Semente de
Estrela ».



Acolham.

... Efusão de energia ...

Nesta Vibração eu lhes digo até muito em breve.
Que a Luz guie os seus passos e que a Unidade seja a sua Morada.

************
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Questão: como se liberar de laços com parentes sem ferir as pessoas?

Bem amada, é importante compreender que os laços, quaisquer que sejam, são efetivamente obstáculos ao Estado de Ser e à
Unidade, o que não quer dizer, com isso, que vocês devam romper todos os laços existentes.

Mas, para a maior parte de vocês, é necessário transformá-los.

Os laços que existem (provenientes da sua rede social, da sua rede afetiva ou ainda dos seus ascendentes e seus descendentes)
devem ser, eles também, aclarados pelo princípio de liberação.

O que não quer dizer que vocês devam romper os laços para fazer sofrer os outros, mas, bem mais, para afirmarem a sua liberdade,
justamente com relação a esses laços.

Um verdadeiro laço não é um elo, mas é um princípio de acompanhamento, um princípio de ressonância, entre os seres, que permite a
liberação.

Alguns seres, ainda sujeitos aos modos de funcionamento antigos, não podem encarar esse tipo de laço, quando, aí, sim, obviamente,
isso pode conduzir a realizar certo número de separações.

É preciso também compreender que através dessas separações, por vezes necessárias e indispensáveis, há também, para um como
para o outro, a oportunidade de crescer e que, além do sofrimento inicial, além do que puder existir quando um laço se rompe, sob a

influência da dimensão dissociada na qual vocês estão, podem existir oportunidades de crescimento.

Cabe a você encontrar o acordo, cabe a você encontrar as palavras certas relativas à liberação de que tem necessidade de viver com
relação a esses referidos laços.

***

Questão: no período que está chegando, podemos nos abster de comer e sermos unicamente recarregado pelas energias?

Bem amado, alguns seres já vivem isso.

Eles viram, de fato, suas necessidades alimentares diminuírem, eles podem se sustentar, talvez, não de amor e de água fresca, como
vocês entendem, mas já com um mínimo de coisas.

Muitas coisas se modificam: as múltiplas Vibrações e Radiações que vocês receberam desde mais de um ano e meio modificaram as
suas estruturas celulares, elas modificaram também o conjunto dos seus chacras.

Entretanto, o período que vocês irão viver, e que começa a partir de amanhã, vai se refletir por um aumento do seu Fogo interior, esse
Fogo necessita, obviamente, de ser alimentado pela água.

Alimentado pela água para não queimar.

É um fogo que não queima, mas é preciso respeitar certo número de atributos, hídricos, essencialmente.

É nesse sentido que, desde mais de um ano, eu dei instruções referentes a uma alimentação de natureza líquida, a fim de lhes trazer
um máximo de elementos aquosos.
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***

Questão: eu faço regularmente as meditações, tenho a impressão de que avanço em certo plano, mas estou sempre
bloqueada no nível do coração e jamais ouvi o som Si.

Bem amada, assim como Miguel disse e repetiu várias vezes, e assim como eu disse, alguns seres viveram as etapas de iniciação do
Fogo do Coração desde já vários meses, eles são, de algum modo, os pioneiros que permitem ancorar a Luz nesta densidade.

Outros, enfim, apesar dos seus esforços incessantes, não foram coroados de sucesso por enquanto.

Isso deve fazê-lo colocar na memória a frase de Cristo: « os primeiros serão os últimos ».

O importante sendo que, no final da intervenção Micaélica (e sobretudo no final do Anúncio a ser feito por Maria e do início das
transmissões das novas Chaves dadas pelo Arcanjo Metatron), o Fogo do Coração ou o Fogo de uma das três Lareiras se acenda.

Não há nem punição, nem retribuição, mas sim uma certa forma de proteção.

Alguns seres, de fato, se vivessem o Fogo do Coração, não teriam mais qualquer razão de permanecer neste corpo.

***

Questão: no núcleo, qual é o papel dos nêutrons?

O nêutron é uma partícula de carga nula, não é polarizada.

O elétron e o próton estão, de fato, dissociados, na sua Dimensão dissociada, porque as forças gravitacionais que foram induzidas
pelos Arcontes, permitiram a separação do princípio eletrônico e do princípio protônico.

O nêutron somente está aí para estabilizar, de algum modo, o elétron e o próton, a fim de lhes permitir existir, mantendo uma distância
entre eles, responsável por todos os processos fisiológicos, biológicos e atômicos que existem na sua densidade.

É necessário e possível compreender, sem entrar em detalhes, que nas Dimensões que chamamos de Unificadas (seja a 5ª Dimensão
ou outras Dimensões bem mais elevadas), as partículas estão sempre presentes.

Elas são, junto a vocês, chamadas de partículas exóticas, porque presentes de modo efêmero e não visíveis.

Assim é para os fótons, assim é para os quarks, assim é para os bósons que são apenas suspeitados pelos cálculos matemáticos e
que apenas se fazem transitar na sua Dimensão de maneira temporária.

Em meio às nossas Dimensões, em particular as Arcangélicas, os quarks são os constituintes da nossa matéria.

***

Questão: um elétron é a combinação de um neutrino e de um fóton?

Não unicamente.

Nas cargas eletrônicas, existe um conjunto chamado de Agni Deva ou partículas Adamantinas.

O elétron é portador de quatro Agni Deva.

Cada um dos Agni Deva existentes em um elétron é constituído de uma partícula elementar correspondente a um dos elementos
originais (Água, Fogo, Terra, Ar).

A polaridade do elétron está ligada à predominância da partícula ligada ao Fogo, enquanto que no nível do nêutron, as quatro partículas
estão perfeitamente equilibradas.

***

Questão: os casulos de Luz são um campo eletromagnético aberto nos dois polos?

A formulação não corresponde à realidade.

Os casulos de Luz situam-se nas Dimensões que pertencem à sua 3ª Dimensão dissociada, há apenas no nível do que foi chamado
corpo de Estado de Ser que existe uma permanência e uma imanência existente além desta Dimensão.

O corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal, pertencem, de maneira segura e certa, à sua Dimensão,
eles não existem nas Dimensões da Luz Unificada.

Assim, os casulos de Luz pertencentes a esta Dimensão, representam as camadas de interação, não visíveis para vocês, ligadas à 4ª
Dimensão, lá onde evoluem o que vocês chamam de Arcontes e que controlam então, pelas obliquidades das forças ligadas ao que

vocês chamam de egrégora emocional ou de egrégora mental, desde tempos imemoráveis, o conjunto da humanidade.

É nesse nível que se situam os 'sistemas de controle humano, mental e emocional'.

É nesse nível que devem ser superadas as emoções e o mental para aceder, assim como foi enunciado de maneira muito clara, pelo
número de Místicos do Oriente, ao Supramental e, portanto, para sair da ilusão ou ainda da Maya.



Mas esses veículos ditos sutis pertencem, eles também, à dimensão falsificada.

Em meio às Dimensões Unificadas, em particular na nossa Dimensão Arcangélica, temos só um corpo, um só e único corpo que é o
nosso corpo de Luz ou corpo de Estado de Ser, tendo um antropomorfismo específico.

Não existe estrutura anexada a esse corpo de Estado de Ser.

Ele é, nele mesmo, a totalidade da Unidade.

***

Questão: as egrégoras emocional e mental estão se desagregando?

A egrégora emocional, chamada por Sri Aurobindo de « franja de interferências » está em curso de dissolução total.

O Fogo do Céu que irá impactar o Fogo da Terra, irá firmar a destruição total do mental e, portanto, do final da humanidade, tal como a
conhecem, permitindo o acesso ao Estado de Ser.

Não pode ali haver, assim como os ensinamentos orientais disseram, acesso à Eternidade sem destruição do que é chamado de
corpos sutis inferiores.

Isso é realizado por uma iniciação essencial chamada, nesta humanidade, de Ressurreição, assim como Sri Aurobindo (ou São João)
descreveu no seu Apocalipse.

Do mesmo modo, vocês devem passar por aí para aceder ao Estado de Ser.

Ora, o mental deve ser dissolvido do mesmo modo que as 'franjas de interferências', que bloqueavam a chegada da Luz na sua
Dimensão, foram dissolvidas.

Resta um obstáculo, é aquele que será destruído pelo Fogo da Terra: a dissolução do que é chamado de princípio inferior corpo e
alma, é necessária para aceder ao Espírito, não pode ser de outro modo.

A alma é emoção, ela mesma, coloração e atração.

Ela não é o Espírito.

Quando Miguel ou eu mesmo os nomeamos Sementes de Estrelas, Filhos da Luz, nós nos dirigimos à sua parte Eterna que é aquela
que permaneceu no Sol, ao seu Espírito e, certamente, não à sua alma que é, ela também, efêmera e mortal.

***

Questão: nossa parcela de Espírito constitui a nossa identidade cósmica?

Seguramente sim.

***

Questão: um desvio do cóccix pode obstruir o que acontece no Fogo sagrado?

Não existem anomalias estruturais, adquiridas ou inatas, que sejam um obstáculo à vivência do Fogo do Coração e do Fogo da Terra
ou do Fogo da cabeça.

O Fogo do Coração e o Fogo da cabeça tendo sido vividos, a intensidade de energias que eram chamadas, na época, de Espírito
Santo, recebidas nesta Terra desde mais de 30 anos, permitiram liberar os canais e permitiram ao Fogo da Terra e

à Kundalini elevarem-se sem problema, sejam quais forem as anomalias existentes.

Os únicos obstáculos não se situam no físico mas, bem mais, na sua estrutura mental.

A estrutura mental ilusória que foi criada pelas necessidades da encarnação e da reencarnação é um obstáculo essencial que resta
a vencer, para a maior parte de vocês.

O Fogo da Terra é então destinado a eliminar este obstáculo porque, apesar do Fogo do Coração que vivem alguns de vocês, não
houve liberação total do que é chamado de mental.

O acesso ao Estado de Ser firma o desaparecimento do mental.

Alguns de vocês vivem a Vibração do Estado de Ser através do Fogo do Coração nesse corpo e nesse Coração.

Vocês vivem as primícias por intermédio do Samadhi ou Alegria interior, mas não tiveram ainda acesso a esse corpo de Estado de
Ser, esse corpo de Luz, esse corpo de Cristal ou outro.

O único obstáculo que resta não está mais no nível genético, nem emocional, mas unicamente no seu mental, através das suas
crenças e através do seu próprio medo de desaparecer. 

***



Questão: a Kundalini que sobe pode gerar este enfraquecimento do mental?

Eu diria mesmo que a Kundalini não pode subir se não houver o efeito do Fogo no mental e, portanto, destruição do mental.

***

Questão: a que corresponde a tensão que sinto nas costas, a partir do sacro?

Isso corresponde certamente a processos de despertar, eu diria, incompletos, da Kundalini.

Assim como eu disse quando de uma intervenção anterior, o Fogo da Kundalini e o despertar da Kundalini corresponde à associação
de três Forças.

Da mesma maneira que vocês receberam a tripla Radiação do Espírito Santo, da Fonte e do Ultravioleta, do mesmo modo, a tripla a
corrente existente no nível do sacro deve unir-se e unificar-se subindo ao longo da sua coluna vertebral.

Existem, de fato, dois circuitos laterais e um circuito central denominados, na tradição oriental, Ida, Pingala e Sushumna que
permitem, quando da sua reunificação, uma subida total da Kundalini.

As correntes sol-lunar (se preferirem, os dois lados do seu cérebro: o polo intuitivo e o polo ressonante) devem unificar-se, assim
como foi realizado, pela ativação do 12º Corpo em meio à androgenia primordial, a fim de permitir a reunificação das duas

polaridades e dos dois antagonismos existentes devido à existência do seu mental.

Assim, por conseguinte, no nível do seu sacro, como no nível das suas costas, uma série de percepções diferentes podem existir.

Essas percepções diferentes correspondem às três Forças se apresentando nesse nível aí, que podem subir de maneira dissociada
antes de subir de maneira unificada.

***

Questão: isso está em relação, então, com a intensidade da subida da Kundalini?

Completamente.

***

Questão: conectando-me à energia do Coração ou meditando, sinto muito frequentemente uma vibração na coluna vertebral,
debaixo da omoplata direita.

Bem amado, existe em relação com o chacra do Coração, na sua parte posterior, ou seja, nas costas, um princípio e um remanescente
específicos que não é embriológico, mas espiritual, em relação com que vocês chamam, na sua densidade, de asas.

Existem, de fato, dois remanescentes espirituais que lhes foram tirados a partir do momento em que vocês foram atraídos nesta matriz.

Porque, como creem vocês que os Arcanjos se deslocam nos ares?

Como creem que os Anjos se deslocam nos Mundos Unificados? 

Obviamente, com o que vocês chamam de asas, e não diferentemente.

***

Questão: o que pode corresponder o fato de sentir estes remanescentes?

Eu diria, sem fazer jogo de palavras, que corresponde a um impulsionar das asas.

Isso pode existir desde extremamente muito tempo. 

Mas isto apenas será impulsionado, unicamente, no momento em que vocês estiverem totalmente liberados desta matriz.

***

Questão: já houve experiências de unificação de consciências em 24?

Obviamente.

Isso foi realizado por todos os povos, independentemente das suas origens (humanoide, delfinoide ou outra) que passaram em uma
Dimensão Unificada após terem vivido em uma3ª Dimensão, mesmo Unificada ou dissociada.

Isso não é específico da Terra, mas de qualquer forma de evolução de Vida e de Consciência.

Isso já existe desde muito tempo nos povos que vocês chamam de primitivos, em especial os índios da América do norte ou da
América do Sul.

Mas isso se encontra também em determinadas cerimônias que existentes no nível de alguns povos primitivos da Austrália.



Esta arquitetura específica das 24 unidades de Consciência encontra-se, vocês sabem disso, em meio aos Melquizedeques.

Isto mantém, de maneira mais concreta, eu diria, a disposição da Luz nos Mundos Unificados.

O que vocês chamam de Luz, no seu mundo, não é a Luz, mas é uma Luz falsificada, deformada, arredondada, o que não é da Luz no
sentido que nós entendemos, nós.

A Luz não tem esta forma de glóbulo (globular), em meio aos Mundos Unificados.

A Luz apresenta uma forma hexagonal, de seis lados.

Reunindo esses hexágonos por quatro, vocês reconstituem uma célula unitária de Luz diretamente conectada com a Fonte.

***

Questão: as 4 Portas dos Melquizedeques estão em correspondência com o Hayot Ha Kodesh?

Existe, obviamente, uma arquitetura comum. 

Os Melquizedeques do Ar estão em relação direta com o Hayot Ha Kodesh, especialmente com o Hayot Ha Kodesh do Ar.

Os Melquizedeques do Fogo (cujo grande Mestre é Omraam Mikaël Aïvanhov, assim como vocês o denominaram em sua última vida)
são efetivamente o elo direto com o Hayot Ha Kodesh do Fogo.

A estrutura mais adequada é chamada de geodésica: ela se inscreve, nas três Dimensões, em um espaço específico, no
agenciamento dos Melquizedeques.

***

Questão: para se liberar do mental, é suficiente absorver mais Luz?

Não, liberar-se do mental é, sobretudo, abandonar-se à Luz.

Dizer “absorver a Luz”, é um ato ligado ao mental. 

O abandono à Luz é um ato real de ação, e não um ato mental.

***

Questão: No processo de abandono à luz, as pulsões primárias são superadas quando tiver a consciência?

No caso de ato de abandono autêntico à Luz, tudo o que é pulsão inferior desaparece.

Eu entendo por pulsão inferior tudo o que os atrai nos mundos do desejo e nos mundos da ilusão.

Isso passa igualmente por certas necessidades ditas fisiológicas que podem desaparecer, mas sobretudo é uma modificação da
Consciência que não está mais polarizada, literalmente, por jogos sociais, jogos egotistas ou jogos de atração, nesse mundo.

Existe, realmente, no abandono à Luz, uma forma de desprendimento ligado à materialidade.

Este desprendimento não é um desinteresse da materialidade mas, bem mais, uma ação na Ação da Graça que permite encontrar a
ação exata, sem, no entanto, estar atento ao resultado, qualquer que seja, porque no abandono à Luz, o resultado será sempre justo.

Não é conveniente, por conseguinte, levar atenção ao resultado, mas simplesmente Ser, e Ser permite Estar na ação.

***

Questão: é difícil trabalhar na Luz se não estivermos no Supramental?

Mas isso é impossível.

Não pode haver trabalho, na Luz, sem passar, pelo menos, pela ativação da Coroa da cabeça, ou seja, pelo sopro do Espírito Santo
na Coroa Radiante da cabeça.

Falar de Luz não é a Luz.

Viver a Luz é Vibração, assim como nomeamos no ano passado: a Luz Vibral.

Porque a Luz que vocês percebem, ou a Luz que imagina o seu mental, não é a Luz, é uma ilusão a mais.

Assim, a Luz não é algo para a qual vocês devem se estender. 

A Luz não é algo que vocês veem quando fecham os olhos. 

A Luz é Vibração, acima de tudo, e esta Vibração está agindo em meio às suas estruturas e em meio à sua Vida: é a Alegria, é o
Estado de Ser, é o Fogo do Coração.



Ela é, antes de tudo, um Fogo que devora, que os invade. 

Enquanto a Luz não for isso, não é a Luz, mas é uma projeção do seu próprio mental.
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados, recebam Amor e bênçãos Arcangélicas.

Eu venho a vocês, em um primeiro momento, antes de deixar o lugar, para um segundo momento, ao Arcanjo Uriel, Anjo da Presença.

Eu venho então para trocar com vocês, pelas palavras e pela Vibração.

Então, bem amados, a palavra é de vocês.

***

Questão: como se articula a Consciência com os 5 novos corpos e o corpo de Estado de Ser?

Bem amado, o que é chamado de novos corpos é parte integrante da constituição do corpo de Estado de Ser.

Esses cinco novos corpos formam, com os sete antigos, um princípio Vibratório baseado sobre o número doze, expressando a
Unidade ou a Tri-Unidade.

Nos corpos não dissociados, de fato, a Vibração e as funções ligadas ao deslocamento da Consciência são em número de doze.

Há a Translação de um sistema de sete pontos de Vibrações da Consciência para um sistema de Vibração constituído de doze pontos
Vibratórios correspondentes à Consciência Unificada.

A integração, em sua estrutura física, dos cinco novos pontos Vibratórios permite, então, pelo fenômeno de sincronia e de sintonia,
entrar em ressonância e transladar a consciência na própria Consciência do corpo de Estado de Ser.

O corpo de Estado de Ser não se apoia sobre esses dados tão materiais, no sentido em que vocês o entendem, mas sobre dados
muito mais ondulatórios do que corpusculares.

Essas propriedades ondulatórias são diretamente ligadas a esses cinco novos corpos.

O ajuste desses cinco pontos novos realiza, no corpo de Estado de Ser, uma Translação que se efetua no plano perpendicular.

De fato, o que estava disposto de acordo com um processo linear torna-se circular.

Há, portanto, nessas doze potencialidades Vibratórias novas (as cinco mais as 7 antigas), a realização do que o Arcanjo Miguel
chamou de Doze Estrelas de Maria.

Essas doze Estrelas são cada uma um potencial espiritual de deslocamento nos espaços Unificados e multidimensionais da
Consciência.

***

Questão: qual é o suporte da Consciência que leva nossas memórias?

No corpo de personalidade que vocês habitam hoje, a consciência é então aquela da personalidade.

Ela está limitada a uma forma que é a sua, aquela que vocês habitam.

Nos mundos Unificados, a Consciência pode revestir diversas formas em função de espaços dimensionais que ela percorre.

A partir do momento em que há ressonância da consciência, na personalidade, com a Consciência existente no corpo de Estado de
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Ser, há então ressonância da Consciência e adequação e interpenetração de uma consciência dissociada com a Consciência
Unificada.

Isso corresponde ao que vocês vivem, atualmente, para aqueles de vocês que viveram a ativação das diferentes Coroas ou do
Triângulo Sagrado.

A Consciência é, portanto, a percepção de vocês mesmos, ela é, no sentido em que entendem, a palavra « ser ».

Quando vocês são isso, aqui, vocês não são aquilo, em outro lugar.

Há, portanto, um distanciamento e uma separação existente na sua consciência, fazendo-os considerar como sendo um ser separado
do conjunto do que não é você.

Na Consciência Unificada, vocês são vocês, mas também todo o resto.

É esta Consciência que está emergindo na consciência humana, para aqueles de vocês que se preparam para transladar.

A Consciência, portanto, não deverá apagar-se no momento da Translação.

Obviamente, se a Consciência se apagar, não há mais Translação, mas morte do corpo físico e, portanto, da consciência que transita,
naquele momento, para um outro estado, mas que continua separada.

Há então, pouco a pouco, um alargamento do campo de percepção da Consciência e do campo de percepção do ser, colocando fim à
divisão e à separação.

No momento, vocês ainda estão em uma forma limitada, alguns de vocês acessaram a sua forma ilimitada e se aperceberam de que
esta forma ilimitada é também variável em função das Dimensões e das Vibrações que percorre.

Vocês não estão, portanto, limitados no interior de uma forma, o que é o caso hoje.

O que é descrito nos textos orientais ou nos textos místicos é uma dissolução da Consciência onde há perda da autonomia, no sentido
separado, para a descoberta de uma Autonomia, no sentido Unificado.

Obviamente, a consciência separada, dividida, compartimentada, não pode considerar que exista outra coisa além desta mesma
consciência.

Mas a Consciência não é o que vocês vivem.

Vocês são, eu diria, um fragmento de Consciência, já que vocês não têm a consciência, até mesmo, do conjunto do que vocês são nos
universos.

Muito frequentemente, no seu mundo, vocês empregam palavras como « alma » e « espírito ».

Quem conhece o Espírito?

Quem conhece a alma?

Isso é apenas um reflexo, no nível da personalidade, de uma série de injunções ou de impulsos que chegam dos mundos etéreos.

A personalidade os capta e deles se apropria, mas a personalidade não é a Consciência.

Existe uma consciência da personalidade, mas ela é atrofiada e limitada a esta forma, a este envelope, aos seus pensamentos.

Os seus pensamentos não são os pensamentos do outro; isso é válido nesta dimensão dissociada.

Não existe mais separação do pensamento nos mundos Unificados.

Todo pensamento que vocês emitem é captado, de maneira instantânea, no conjunto do plano dimensional onde vocês emitem este
pensamento, o que não é o caso, certamente, no seu mundo.

***

Questão: como, na Dimensão Unificada, os pensamentos emitidos são « captados » pelas outras Consciências?

Bem amado, você não pode compreender, com a sua consciência limitada, o ilimitado, enquanto não aceder o Ilimitado.

Não existe resposta adequada porque o seu mundo de funcionamento limitado jamais poderá conceber o Ilimitado.

Pode aceitar em conceito, pode aceitar em ideia, mas jamais irá vivê-lo em Verdade.

***

Questão: essa passagem na Consciência Unificada é para quando, em tempo Terrestre?

Na escala do seu tempo Terrestre, bem amada, existem efetivamente datas.

Essas datas não correspondem a um calendário humano, mas a um calendário galáctico.

Alguns nós do calendário galáctico correspondem a nós em meio a esta Dimensão.

Assim o é do período correspondente a 52.000 anos.



Vocês chegaram ao final deste período.

Quando digo ao final, isso é agora.

E isso não depende nem de vocês, nem de nós, Arcanjos, mas sim da influência de alguns tipos de irradiações galácticas que vocês
começam a atravessar.

Nosso papel, assim como o seu, através do que começamos com o Conclave Arcangélico e os Casamentos Celestes, foi apenas para
permitir-lhes estarem alinhados mais exatamente possível com relação a essa irradiação galáctica e permitir-lhes voltar, para irem para

os mundos Unificados.

Aí também há um paradoxo correspondente ao que a sua consciência limitada poderia perceber e analisar.

Se eu lhes disser, por exemplo, que a Consciência unificada apenas pode se encontrar no Interior de vocês, isto é Verdade no plano
espaço-temporal.

De fato, todas as dimensões estão escondidas no Interior de vocês.

Para isso, é preciso que o pensamento ou a consciência, dirigida até agora para os mundos exteriores, volte-se para os mundos
Interiores, porque esses mundos Interiores são efetivamente Interiores.

Há portanto, logicamente, processo de reversão: passar do ilimitado ao limitado e, inversamente, passar do limitado ao ilimitado,
implica necessariamente nesta noção de reversão.

O Arcanjo da reversão é o Arcanjo Uriel, é aquele que irá intervir a cada final desse sistema solar a fim de provocar, para aqueles que o
desejarem, o processo da reversão.

***

Questão: entrar no pensamento do Supramental é entrar no pensamento da Fonte?

A palavra « pensamento » não é adequada.

A palavra « ser » corresponde à Verdade.

O pensamento é dinâmico.

O ser é, de algum modo, estático.

E, na estática, permite mover-se na infinidade dos mundos.

Há, portanto, através do que foi nomeado, denominado e chamado de silêncio Interior, o som 'si', também um processo dinâmico que
conduz a um processo estático (o que vocês chamam também, no sentido físico, de ponto zero) que deve ser encontrado.

É no fato de encontrar e de viver esse tempo zero que se situa o acesso ao ilimitado.

Há portanto reversão do pensamento do exterior para o Interior.

Mas o pensamento Interior não basta porque, ele mesmo deve parar no momento em que alcançar o centro.

***

Questão: uma expansão de Consciência permite ir para nossa dimensão ilimitada?

A palavra expansão, em si, traduz o que percebe a consciência limitada quando se expande, mas eu poderia responder também que
esta expansão é, de fato, uma reversão para o Interior.

A expansão irá conduzir, necessariamente, a um momento de retorno ao centro e, portanto, a uma certa forma de estática que permite
descobrir o ilimitado.

A expansão da Consciência pode se refletir, na sua própria dimensão, sem, no entanto, dela sair.

Assim, por exemplo, o fato de se comunicar com uma árvore, o fato de se comunicar com outros reinos evolutivos da natureza não é
uma prova de acesso aos mundos dimensionais.

A única prova de acesso aos mundos multidimensionais é a passagem em meio à sua forma de Estado de Ser, mas, também, nos
momentos em que se manifestam a vocês os mundos multidimensionais.

***

Questão: esses mundos se manifestam a nós unicamente quando estamos alinhados?

Completamente.

***



Questão: entrar na Unidade é entrar na coerência do universo, impulsionado pela Fonte?

Bem amado, isso são apenas conceitos mentais.

Você pode se agarrar a todas as palavras que convêm a sua consciência limitada, mas isso não é o Ilimitado.

A experiência de Ser está além das palavras.

Eu expresso, através de palavras, o que é, para vocês, o mais adaptado a certa forma de compreensão.

Entretanto, são palavras que podem por vezes afastar desta compreensão.

***

Questão: existir em vários planos ao mesmo tempo é um obstáculo à Ascensão?

Bem amada, é desejável bem definir o que você chama de viver em vários planos ao mesmo tempo, porque você pode viver no mundo
astral, como nesse plano, sem no entanto aceder ao multidimensional.

***

Questão: podemos estar ao mesmo tempo encarnados aqui sobre a Terra, encarnados em Orion, encarnados em outro lugar,
etc.?

Se esse fosse o caso, e se isso não estiver consciente na Consciência da Terra, isso corresponde, uma vez mais, a uma consciência
fragmentada.

Lembre-se de que, a partir do momento em que você alcançarem o corpo de Estado de Ser e a sua Vibração, não há mais, para você,
qualquer questão.

As questões são colocadas pela consciência limitada que ainda não tem a Consciência da Consciência ilimitada.

Quando a Consciência ilimitada se manifestar a você, sob forma Vibratória, como esse é o caso atualmente, quando você começar a
penetrar os espaços multidimensionais, não pode ali haver questionamento desse gênero, porque não é algo que se compreenda, é

algo que se vive.

Compreender não permite absolutamente viver.

É justamente no momento em que existir o processo, que eu já defini longamente, de abandono à Luz e de extinção temporária da
consciência dissociada, que se pode viver a Consciência Unificada, e não antes.

Enquanto você não soltar, não irá encontrar.

***

Questão: é necessário ter paciência para aceder ao Estado de Ser?

Não estou certo de saber o que a paciência tem a ver nisso.

A palavra Mestre é abandono.

Pode haver paciência sem abandono.

Pode haver impaciência e abandono.

Não há portanto correlação possível com a noção de paciência.

***

Questão: o acesso ao Estado de Ser se faz de maneira progressiva?

Eu diria que é, de preferência, um processo irruptivo, que pode se fazer em várias etapas.

Os momentos em que há irrupção da Consciência ilimitada na consciência limitada (ou transferência da consciência de um ponto de
vista limitado a um ponto de vista ilimitado, o que leva estritamente ao mesmo), esse processo é, em geral, extremamente brutal na

noção temporal.

Apenas há progressividade através da progressividade como, por exemplo, nos Casamentos Celestes ou ainda nas Etapas.

Mas o switch da Consciência, assim como definiu o bem amado Sri Aurobindo, é perfeitamente observado pela própria consciência.

Ele corresponde ao que foi chamado, em diversas tradições de vocês, de « a pequena morte », esse processo que é vivido quando a
consciência limitada, na personalidade, abandona toda luta, assim como isso é vivido pelos místicos e pelos seres que vivem

experiências nos limites da morte.

Isto corresponde inteiramente às palavras de CRISTO, que foram retransmitidas pela primeira vez fielmente: «que a Tua Vontade se



faça e não a minha» e também o último grito de CRISTO na cruz: «por que me abandonastes?».

Nesta noção de abandono, que é como um grito de desespero real, é que se manifesta a Consciência ilimitada.

O processo dinâmico Vibratório que os acompanha a mais de um ano (e para alguns de vocês a dezenas de anos) deve levar a esse
processo, a esse switch.

***

Questão: como manter ou desenvolver isso, apesar dos constrangimentos externos?

Bem amada, uma vez que o switch da Consciência ocorrer, não pode voltar atrás.

Do mesmo modo, uma vez que o que vocês chamam de bainha de um chacra é perfurada e que esse chacra é aberto, ele nunca mais
pode se fechar de novo.

Obviamente, pode ser feito o que eu chamaria de desvios de funções espirituais de alguns chacras, mas, de maneira geral, o que é
adquirido está adquirido, no nível da Consciência.

Bem amada, a frase mais simples é continuar a fazer, mas fazer estando destacada, fazer estando no ser, levar cada vez mais a sua
Consciência sobre esta noção de ilimitado, continuar a agir na sua Vida quotidiana, o que quer que você faça, sempre estando

conectada a esta ressonância.

Você pode jardinar, você pode fazer trabalhos penosos, você pode escrever poemas e você pode, quaisquer que sejam essas
atividades, manter a Vibração de ser.

Não há qualquer discrepância.

Enquanto houver discrepância, há consciência fragmentada.

***

Questão: manter a consciência na respiração do coração é um meio de se centrar?

Bem amada, esse não é o meio, mas o objetivo.

Se isso acontecer a partir do momento em que você se ocupa das suas ocupações quotidianas, isso prova que ali chegou.

A partir do momento em que a Consciência se estabelecer na Coroa Radiante do Coração, quaisquer que sejam as suas atividades,
isso significa que você já está na sua multidimensionalidade, mesmo não tendo acesso, ainda, ao Estado de Ser.

O acesso ao Estado de Ser, lembre-se, não é possível senão a partir do momento em que o conjunto das três Lareiras Vibrar em
uníssono e a partir do momento em que o conjunto dos cinco novos corpos for ativado e se juntar no nível da Fonte de Cristal.

***

Questão: o que vão se tornar os corpos biológicos que irão transladar?

Os corpos biológicos são portadores de uma memória.

Esta memória não pertence ao Estado de Ser, porque o Estado de Ser que lhes foi subtraído, eu diria, e que os espera no Sol, não
conhece a encarnação.

É então necessário, para algumas funções ligadas à coletividade Dimensional na qual vocês irão, levar esta memória e esta memória
está situada no corpo biológico, essencialmente no DNA, sendo chamado de gota vermelha e de gota branca.

***

Questão: a memória que acaba de abordar tem relação com a memória akáshica?

Tem uma relação, mas não é a memória akáshica.

A memória denominada akáshica corresponde aos planos intermediários, certamente elevados, mas correspondentes à matriz astral.

***

Questão: esta memória akáshica será então dissolvida?

Sim, é por isso que temos necessidade, e que vocês têm necessidade para a coletividade, de certo número de corpos biológicos.

***



Questão: por que eu durmo durante as meditações?

Esse é um processo relativamente frequente em várias pessoas nesta Humanidade, seja durante este período como em períodos que
nada têm a ver com o período atual.

Existe um momento em que algumas almas, em que algumas consciências da personalidade, se apagam literalmente.

Não há anomalia aí, mas é um processo que encontrou a consciência limitada para se proteger do ilimitado.

***

Questão: como superar isso?

Considerando a meditação como um espaço de subida Vibratória, em um primeiro momento, e favorecendo, de uma maneira ou outra,
a subida Vibratória quando da meditação.

***

Questão: Peter Deunov disse: «onde era água, será terra, onde era terra, será a água» e que uma nova Terra iria aparecer,
como uma Terra purificada que viria dos fundos marinhos, onde iria se estabelecer uma nova Vida.

É uma realidade total, simplesmente esta nova Terra e esses novos Céus, assim como descreveu também São João no Apocalipse,
corresponde a uma mudança de estado Vibratório.

Esta nova Terra e esses novos Céus não estarão mais na 3ª Dimensão, mas na 5ª Dimensão.

O que explica que tudo o que é à base de carbono, hoje, sobre este planeta, será revestido de sílica (dióxido de silício) (mas a sílica
não pode vir senão do Interior da Terra) e a Vida irá nascer sobre a sílica e não mais sobre o carbono.

Assim, o que estava comprimido e que vocês chamam, erroneamente, de núcleo terrestre ou de Fogo Terrestre (que estava
interiorizado e comprimido) deve exteriorizar-se.

O Fogo da Terra deve sair, para revestir a nova Terra.

***

Questão: é então esse processo que começa hoje?

É exatamente aquele que anunciamos, dentro do Conclave, pela boca de Miguel: o Fogo do Céu casa-se com o Fogo da Terra,
permitindo ao Fogo da Terra sair da sua prisão.

***

Questão: trata-se também de uma reversão?

Completamente.

O que estava no Interior torna-se exterior, ou seja, no seu lugar normal.

***

Questão: os povos intraterrestres já estão emergindo na superfície?

Absolutamente não.

Eles esperam o nascimento da nova Terra para, através das comportas interdimensionais existentes dentro de cada planeta, mudarem
de plano Vibratório, eles também.

***

Questão: eles não irão viver com aqueles que vão ascensionar na 5ª dimensão no nível da Terra?

Eu penso que eles terão outra coisa a fazer do que residir em uma 3ª dimensão Unificada ou na 5ª dimensão.

No que se refere, por exemplo, aos Delfinoides, eles irão se juntar às esferas de Sírius B.

Isso é profundamente diferente, de acordo com as origens.

***



Questão: os números que damos às dimensões correspondem a uma hierarquia?

A palavra hierarquia não é completamente apropriada, corresponde, entretanto, a uma intensidade Vibratória.

Esse termo é mais adequado, sabendo que existem, até a 18ª dimensão, dimensões antropomorfizadas ou, em todo caso, específicas,
em suas formas e complexos.

Quanto mais vocês se elevarem, mais perto da Fonte, mais a forma se torna simples e constituída de uma Vibração quase única.

***

Questão: as diferentes dimensões correspondem a uma Consciência que se aproxima mais perto da Fonte?

É o objetivo.

***

Questão: por que esses patamares Vibratórios são progressivos?

O princípio da Criação efetua-se através de reversões sucessivas.

De reversão em reversão, há afastamento, Criação da Fonte.

Esta Criação afasta-se da Fonte para ali retornar.

O caminho de retorno passa pelos switch de Consciência.

O processo de reversão existe em cada Translação Dimensional, mesmo nos mundos Unificados.

Progressivamente e à medida em que os planos Vibratórios e de Consciência se aproximarem da Fonte, há simplificação.

O princípio de simplificação é, portanto, oposto ao princípio de complexificação que acompanha o processo criativo.

Há então des-Criação, de algum modo, tanto como no seu mundo há a desconstrução.

Simplesmente, a desconstrução em outros mundos (que eu chamaria, de preferência, de des-Criação) não se acompanha de
processos tais como vocês irão vivê-los, já que não há razão para repor uma conexão com a Fonte que jamais desapareceu.

Assim, portanto, esses patamares não são, propriamente falando, uma progressão.

Pode-se falar de progressão a partir do momento em que houver densificação da consciência nas dimensões mais afastadas da
Fonte.

Mas, a partir do momento em que há des-Criação e nova elevação para a Fonte, não há patamares, há cruzamento de etapas, etapa
por etapa, dando a impressão, nas escalas muito longas, de uma progressão.

Mas a passagem de uma dimensão a outra se faz de maneira extremamente brutal.

Do mesmo modo quando nós, Arcanjos, passamos da nossa Dimensão original para a Dimensão de contato com a sua, que é a 5ª
dimensão.

Cada salto dimensional, no sentido da descida para vocês ou da subida para nós, se faz de maneira extremamente brutal,
correspondente a um salto Dimensional extremamente rápido.

Isso se acompanha de uma mudança, Vibratória e de forma, total.

***

Questão: emitir a intenção de fundir com a Fonte não permite subir todas as dimensões, instantaneamente?

Não.

Compreenda bem que, quando você aceder, para alguns de vocês, à 5ª Dimensão, vocês terão Consciência de todas as outras
Dimensões, mas o que não quer dizer que a sua Consciência poderá ir a todas essas Dimensões.

Vocês poderão se comunicar e trocar com todas as Dimensões, o que não é a mesma coisa de ali estar presente em pessoa.

O mesmo princípio, vocês podem assimilar ao que chamam de telefone: vocês podem ouvir a voz da pessoa com a qual se
comunicam, vocês podem mesmo por vezes vê-la, mas vocês não estão ali, no entanto.

***

Questão: iremos então onde a Fonte tiver «decidido»?

Vocês não vão nem onde a Fonte decidir, nem onde vocês decidirem.



Vocês vão aonde a Vibração levá-los.

Princípio de atração e de ressonância.

Lembrem-se de que os planos dimensionais são planos de Vibrações, de ondulações e de partículas cada vez mais etéreas e cada
vez mais rápidas, cuja potência Vibratória é colossal.

Assim, portanto, vocês serão guiados pelas ondas e pelas partículas ao lugar onde poderão se estabelecer.

Nada mais, nada menos.

Assim, portanto, a intenção nada tem a ver.

Do mesmo modo que no seu mundo, se vocês projetarem a sua intenção para estar no alto de uma montanha, isso jamais será
suficiente para estar no alto da montanha.

***

Questão: há entretanto iniciados (neófitos) que fazem isso, eles se projetam em um lugar e ali estão.

Isso corresponde a procedimentos chamados de bilocação.

Isso acontece em meio mesmo a esta Dimensão, mas não acontece nos mundos multidimensionais.

***

Questão: a Fonte está presente em todas as dimensões, arranjada diferentemente?

Nenhuma Dimensão poderá existir, mesmo a sua, se a Fonte não estiver ali.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados, recebam então a minha Radiância.

Eu deixo o meu lugar para um espaço de recolhimento, na manifestação do Arcanjo URIEL, nesse canal, a fim de fazê-los
aproximarem-se do mecanismo da Presença e do Estado de Ser.

Eu lhes digo, quanto a mim, até breve.

************
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Questão: a noção de harpa celestial existe para cada um de nós?
Bem amado, nos campos das esferas e dos espaços da Criação, nos ateliês da Criação, como dizemos, tudo é som, tudo é

forma, tudo é Luz e tudo é cor, assim como já longamente o enunciei.

Nos espaços da Criação existem múltiplos sons dos quais aqui encontra-se uma cópia, em meio mesmo ao seu mundo.

Assim, entre os sons os mais sutis que trabalham nas engrenagens íntimas e invisíveis da criação da Vida encontra-se,
antes de tudo, o violino e exatamente no mesmo lugar, ou exatamente abaixo, a harpa.

A harpa celestial e o violino celestial são as notas de fundamentos da Criação e as notas do desenvolvimento da Criação
nos multiversos e nas multidimensões.

***

Questão: eu vou para a Coroa Radiante do Coração, para a Vibração do Coração?

Bem amada, vocês são todos esperados na Coroa Radiante do Coração.

Não esqueçam que é a sua Essência, a sua Dimensão de origem, antes que fossem presos nas armadilhas desta ilusão.

Assim, portanto, não há que colocar esta questão, mas há que afirmá-la, não como uma interrogação, mas, bem mais, como
uma evidência.

Não como um desejo para amanhã mesmo, não como uma possibilidade, mas, bem mais, como uma evidência.

O que nós lhes transmitimos do Conclave é o que nós mesmos recebemos do Sol central da Galáxia, do centro da Galáxia e
que humildemente lhes retransmitimos.

Então, isso está aí, isso apenas pede para ser instalado.

Não há portanto que questionar com relação a isso, mas há exatamente que deixar fazer, há exatamente que se abandonar
a esta evidência que está aí.

***

Questão: como superar as antigas feridas?

Bem amada, ainda que isso mesmo fosse verdadeiro, no que esta ferida vivida em um passado antigo, é responsável hoje?

O que é responsável é o mental, que adere e que acredita nesse gênero de coisa, ainda que isso fosse real no passado e
fosse verídico.

O peso que você aí outorga determina o peso no nível de seu sofrimento de hoje, nada mais.

Então, cabe a você decidir ir para a leveza, cabe a você decidir aliviar-se, a correção não iria no sentido da leveza, mas iria
no sentido do peso, porque a lembrança é peso.

Então, libere-se dessa lembrança.

Não é necessário recordá-la ou colocar a atenção em cima, mas, bem mais, elevar a Vibração que irá lhe permitir superar e
transcender essas feridas que não são mais feridas, elas são mais apenas lembranças.

ANAEL - 21 de abril de 2010
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Lembranças mantidas em algum lugar, mantidas por quem ou por quê?
Certamente não por você, certamente não pela sua Essência mas, bem mais, pelos jogos da personalidade que está fixada

em viver e em reviver os mesmos sofrimentos.

Então, dar-lhe correções apenas irá fazê-la se sobrecarregar (tornar pesada).

O meu objetivo não é sobrecarregá-la, mas aliviá-la e o seu objetivo deve ser este.

Enquanto você refletir com relação ao que vive o seu corpo no seu presente, em meio ao que ele viveu no passado em
outros planos (seja esta vida ou outras vidas), você irá se afastar da leveza.

A leveza não está no domínio da reflexão, não está nos domínios da correção da origem dos sofrimentos, mas, bem mais,
na Alegria do instante.

Não pode haver Alegria se houver o peso do passado.
Não pode haver Alegria no instante se o passado estiver presente.

Somente o presente deve estar presente.

***

Questão: na translação a vir, quantas dimensões haverá e quais?

Bem amado, conhecer as dimensões de nada serve se você não vivê-las.

Descrever-lhe uma paisagem não é viver a paisagem.

Isso apenas faz nutrir os fantasmas e nutrir aspectos bem irreais e isso faz peso, aí também.

Cada vez mais, e você irá constatá-lo, seja através dos Arcanjos, seja através dos Anciões, ou de qualquer outra entidade
de Luz que intervenha na sua Dimensão, o discurso e as Vibrações serão cada vez mais leves, simples e curtos.

Em meio ao que vem para você, vá para a simplicidade.
Vá para a evidência, afaste tudo o que faz peso e que obstrui.

Afaste o que lhe dá a impressão de avançar mas que, de fato, o faz recuar.

De nada lhe serve, portanto, na sua própria ascensão dimensional, saber quantas dimensões há acima ou embaixo, isso
associa peso e isso impede de elevar-se.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Então, bem amados, não importa, ainda uma vez, o que efetuamos, os diversos interventores e eu mesmo sobre vocês.

O mais importante não são as palavras, porque as palavras vocês irão tê-las.
O mais importante, lembrem-se, é sempre a Vibração.

As palavras são apenas suportes destinados por vezes a levar a Vibração, mas as palavras sem a Vibração nada são.

O conjunto das nossas intervenções, que ela tenha ocorrido sobre um chacra, que ela tenha ocorrido pela Radiação, tem
sempre uma função que é aquela de contribuir para o seu apaziguamento e para a sua liberação.

Guardem essa palavra essa noite, na qual eu irei deixá-los.

Eu tanto lhes falei, durante as minhas inúmeras intervenções no ano passado, do abandono à Luz, tanto, hoje eu irei lhes
falar cada vez mais da simplicidade da Luz.

Vocês querem a Luz?
Então, sejam simples, porque a Luz é simples e na simplicidade se encontra a Inteligência, porque a Inteligência é simples,

aquela do Coração, porque a Inteligência do Coração conhece tudo.

Nada existe que seja desconhecido, na Inteligência do Coração.

Jamais o seu cérebro, jamais o seu intelecto chegará a imitar ou mesmo aproximar-se disso.



Penetrar pelas vias da simplicidade, pelas vias do Coração, pela Coroa Radiante, é sua única preocupação.
É isso que lhes é solicitado porque, nesta Coroa Radiante (mesmo se, hoje, alguns de vocês viverem mais o Triângulo

Sagrado), o conjunto das três Lareiras irá sofrer alquimia e se reunificar no Coração.

E o caminho para chegar a isso tem por nome simplicidade e leveza.

Cultivem então isso e vocês irão ver que a sua Vida, mesmo nesta dimensão, tornar-se-á evidência, que os obstáculos
existentes para a humanidade não poderão atingi-los.

Lembrem-se do 'princípio de atração e de ressonância'.

Lembrem-se de que a lei de amortização do carma não existe mais: a matriz dissolve-se e assim, portanto, a lei da
evidência, a lei da Graça, a lei da simplicidade e da inteligência desta simplicidade, será empregada instantaneamente.

Vocês irão saber que estão neste caminho quando a sua Vida se tornar simples, feliz e leve.

O abandono à Luz era a etapa crucial, uma outra, e também crucial, abre-se hoje: ela tem por
nome simplicidade, humildade, facilidade.

Vejam, mesmo as palavras empregadas pelo venerável Um Amigo, vão nesse sentido e irão cada vez mais nesse sentido,
porque qualquer outro sentido seria um sentido de peso e de erro.

Então, boa estrada para vocês mesmos, bom caminho para vocês mesmos, sempre compreendendo que esse caminho e
esta estrada não se revelam no espaço e no tempo, mas revelam-se aí mesmo, onde sempre estiveram.

Boa estrada para vocês, que o Abandono à Luz e a Simplicidade os revelem a vocês mesmos, inteiramente.

É a melhor coisa que pode acontecer, agora, em meio a este mundo que vive atualmente a sua última tribulação.

A única certeza será interior, a única fonte de Paz será interior, o único acesso à Verdade será interior.

Atrelem-se a isso, todo o resto irá se desenrolar segundo esse 'princípio de atração e de ressonância', sem mesmo lhes
colocar questão.

Até breve.

************
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~ UNIDADE e ESTADO DE SER ~

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu sou Anael, Arcanjo.

Eu venho a vocês como Embaixador do Conclave Arcangélico.

Eu serei o seu elo e a sua ligação com os outros Arcanjos.

Meu nome é Anael ou Haniel, de acordo com as pronúncias e segundo as escrituras.

Eu sou o Arcanjo que rege uma série de Vibrações, assim como cada Arcanjo está em relação direta com
uma série de Vibrações.

A melhor maneira que vocês têm de nos apreender não é em uma forma.

Assim, por exemplo, junto àquele que eu guardo e pelo qual eu me expresso, desde o início eu insisti no
fato de que não seria necessário nos fixar em uma forma.

De fato, somos Consciências Multidimensionais que evoluímos nas Dimensões Unificadas desde a 5ª
Dimensão até o nosso Domínio de eleição que se situa bem além das suas esferas antropomórficas.

Assim, portanto, a nossa forma, contrariamente à de vocês, não é fixa.

Este ano, eu gostaria de expressar uma série de coisas importantes relacionadas ao seu futuro.
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Durante o ano passado, eu falei longamente sobre o princípio do Abandono à Luz, permitindo receber a
Luz Vibral (1).

Hoje, eu gostaria de ir além desta noção de Abandono.
Hoje, vocês devem tomar por hábito e por experiência o fato de não querer nos fixar, nós, como todos os

interventores existentes nos Mundos Unificados Multidimensionais, dentro de uma forma.

A forma, no seu mundo, é bloqueada e fixada pelas forças de contração e de compressão em relação
direta com a matriz.

Este aspecto bloqueado não existe nos Mundos Livres.

Assim, portanto, a forma de um Arcanjo, qualquer que seja, não é bloqueada nem fixada.

Assim, portanto, podemos nos apresentar a vocês de diferentes modos.

Lembrem-se de que a melhor Apresentação que podemos lhes fazer, de nós mesmos, é o aspecto
Vibratório e em relação direta com a Luz Vibral.

Ora, toda Vibração corresponde, certamente, a uma forma, mas, antes de tudo, a uma cor, a uma onda e,
antes de tudo, a um estado de Consciência.

***

Assim, portanto, a minha cor de Radiação, em relação com o planeta Vênus, está diretamente ligada ao
rosa.

Esse rosa manifesta-se na minha Emanação e na minha Radiação pela cor azul.

O princípio do Abandono à Luz, se quiserem, tem um aspecto essencial da Ressonância Vibratória.

Eu fui chamado de Arcanjo do Amor, mas, se bem o quiserem, eu iria preferir, para que as coisas fiquem
mais evidentes e mais concretas para vocês, ser chamado de Arcanjo da Atração e da Ressonância.

De fato, o ser humano tem tendência, nesta Dimensão limitada e falsificada, a assimilar o Amor a algo que
entra em ressonância com ele.

Ora, a maior parte do que entra em ressonância e em atração com vocês não está necessariamente
ligado ao Amor no sentido original.

Nos mundos Unificados, o 'princípio de atração e de ressonância' é o regime absoluto, e tudo acontece de
acordo com esse princípio de atração e de ressonância.

Mas nos Mundos Unificados, não existe Sombra, tal como a concebem.
Não existe tampouco bem e mal nos Mundos Unificados.

Toda a lógica da perversão do seu mundo consistiu em manter esse princípio de atração e de ressonância
sempre ali associando o princípio de dualidade, o que explica que um ser humano, pela atração e

ressonância, vai atrair para si uma série de manifestações.

Isso atua tanto no que lhes acontece na sua vida como em suas relações interpessoais, e vocês têm
tendência de chamar isso de Amor.

Ora, isso não é o Amor, isso é apenas um princípio de atração e de ressonância ligado à dualidade e não
ligado à Unidade, e isso muda tudo.

Porque existe no ser humano uma série de falhas ligadas às suas próprias Sombras, existentes devido às
suas reencarnações.

Nessas Sombras, jogam-se o princípio de atração e de ressonância que vão atrair para vocês as Sombras
que estão, aí também, em ressonância com as suas próprias Sombras.

E assim instala-se, de maneira definitiva, a espiral involutiva na qual vocês foram presos desde, para
alguns de vocês, mais de 300.000 anos.

***

Hoje, como o sabem, o Conclave Arcangélico, e o Arcanjo Miguel mais especificamente trabalhou, desde



quase um ano e meio do seu tempo terrestre, para aliviar a pressão da matriz e para dissolvê-la.

Assim, portanto, o princípio de atração e de ressonância, hoje, está muito menos submisso à dualidade
que conheceram.

Assim, portanto, abandonando-se à Luz Vibral, abandonando-se ao Espírito Santo, se preferirem assim
nomeá-lo, a Divina Graça manifesta-se a vocês.

O princípio da Graça suprime o princípio de ação/reação ligado à dualidade e os remete ao princípio
Unitário da Ação da Graça.

Tendo purificado as suas vestes ou as suas auras, tendo purificado as suas estruturas sutis mesmo nesta
dualidade, sob a influência e a ação da Luz libertadora da Fonte, do Espírito Santo e do Ultravioleta, vocês

estão mesmo prontos, hoje, para realizar, com pleno rendimento, esse princípio de atração e de
ressonância, não mais ligado à dualidade, mas em relação com as Dimensões Unitárias.

A grande mudança de paradigma situa-se nesse nível.

A segunda grande mudança de paradigma é um aspecto Vibratório.

Lembrem-se de que, hoje, e nos tempos que estão chegando, na sua Humanidade, o princípio de atração
e de ressonância, se estiver ligado diretamente ao Mundo Unitário, irá atraí-los diretamente na Luz e nos

Mundos da Luz.

Se vocês deixarem atuar em vocês o princípio de atração e de ressonância relacionado com a dualidade,
tudo o que estiver ligado às suas feridas, aos seus sofrimentos do passado, adere-se a esse princípio de

dualidade de qualquer maneira.

O princípio de atração e de ressonância na dualidade irá atraí-los nos mundos da Ilusão, ou seja, da
reencarnação, mesmo se os mundos dissociados não existirem mais para uma Vida futura.

***

Assim, portanto, vocês são os Mestres de Obra do seu próprio caminho.

Assim, portanto, vocês são os próprios artesãos do seu futuro.

Trata-se, neste nível, de uma compreensão não intelectual, mas Vibratória.

Assim que vocês empregarem as palavras de CRISTO, ser-lhe-á feito segundo a sua Fé e vocês irão
encontrar no seu caminho o princípio de atração e de ressonância denominado Amor, diretamente oriundo

dos Mundos Unitários e não mais dos mundos da dualidade.

A melhor maneira de liquidar, propriamente falando, as últimas Sombras existentes em meio à sua
dualidade, seja em meio a esta matriz como em meio aos seus esquemas de funcionamento nesta Ilusão,

é e será cada vez mais constituído da Unidade, se este for o seu Abandono à Luz.

Progressivamente e à medida do seu Abandono à Luz, à Inteligência da Luz manifesta-se a vocês, a
Vibração da Luz manifesta-se a vocês, e irá impedir qualquer ação relacionada com uma ação/reação
ligada ao plano cármico, e vocês irão se submeter, e vocês ficarão submissos, cada vez mais, à Lei de

Vibração da Ação da Graça em meio aos Mundos Unitários e não mais às Leis que prevaleceram em meio
à sua Humanidade e em meio à sua Evolução.

Vocês saem, portanto, de uma corrente evolutiva de natureza dual para entrar em uma corrente evolutiva
transdimensional.

Alguns de vocês tem já acesso a esses Mundos Unitários e a esses Mundos chamados de Corpo de
Estado de Ser. 

Em meio a esses Mundos do Estado de Ser, as Leis da física, tais como a conhecem aí embaixo, não têm
mais qualquer sentido.

As Leis físicas analisadas pelos seus cientistas e prevalecendo ainda em meio à sua Ilusão, não têm mais
muito tempo, disso vocês o sabem.

Convém então que se preparem da melhor forma.

Eu desenvolvi e volto a desenvolver, ainda hoje, esta noção de Abandono à Luz.



***

Confiar e se submeter à Liberdade da Luz, confere e dá a vocês a Liberdade.

Esta submissão não é uma dependência.

Esta submissão à Luz firma a sua adesão ao Pacto ligado às Forças Unitárias, às Forças da Luz Unitária e
a adesão à Confederação Intergaláctica, firmando o seu retorno indestrutível em meio aos Mundos

Unitários.

Entre os seres humanos que hoje não vivem este aspecto Vibratório ligado ao Conclave, ligado à
Irradiação da Fonte e ligado à Presença dos Melquizedeques e do conjunto das Forças da Confederação
Intergaláctica, alguns poderão, até um limite extremo que eu não definiria hoje, aceder a esses Mundos

Unitários.

Mas é evidente que o acesso, agora tardio, a esses Mundos Unitários, irá se traduzir por fenômenos de
resistências ligados à vontade de persistência do ego ou do mental, nos mundos ilusórios, que irá provocá-
los certa forma de dúvida, que irá provocá-los certa forma de medo, em relação aos medos da falta, aos

medos do vazio, aos medos de faltar, de uma maneira geral.

Ora, em meio à Luz e em meio aos Mundos Unitários, não pode existir a menor falta, porque a Divina
Providência [Inteligência da Luz], a Divina Graça, a Ação de Graça irá agir sempre para proporcionar-lhes

o que é necessário e útil na manutenção da sua Consciência Unificada.

Assim, associando por aí mesmo as parábolas de CRISTO relativas ao alimento e ao pássaro na sua
árvore, na Graça não há lugar para a escassez.

Na Graça, não há lugar para o sofrimento.

O sofrimento é proveniente do seu mundo virado, falsificado pelos Arcontes.

O sofrimento não existe nos Mundos Unificados.

Vocês querem pertencer ao Mundo Unificado ou ao mundo da dualidade?

***

Hoje, não é mais questão de escolha que dirige a ação, é uma questão de aceitação da Vibração e de
Confiança ou de Abandono e de Fé no Mundo da Liberdade, no Mundo do Estado de Ser e no mundo da

Unidade.

Vocês estão aqui, hoje, neste espaço, a caminho e em preparação para um acesso total a esses Mundos
do Estado de Ser.

Nós estamos aí para isso e eu serei o intermediário entre a sua Dimensão e a Dimensão Unificada
Arcangélica, mas também do conjunto das outras Dimensões.

As suas percepções refinam-se, no nível Vibratório, antes de tudo.

Vocês apenas devem atribuir Fé e Confiança ao aspecto Vibratório.

De fato, nos mundos falsificados, existe ainda, na sua dualidade, uma possibilidade de ilusão.

A possibilidade de ilusão está diretamente ligada aos resquícios do que é chamado de mundo astral.

Como sabem, desde o último verão (inverno, no hemisfério sul), a dissolução das franjas de interferências
astrais ocorreu no nível dos planos mais sutis do seu universo.

O que nos permitiu nos manifestar, não ainda na sua Dimensão, mas mais perto da sua Dimensão
dissociada, ou seja, na atmosfera que existe ao redor do seu Sol.

Nesta atmosfera Vibratória na qual estamos hoje, nós, Arcanjos e o conjunto das Forças da Confederação
Intergaláctica dos Mundos Livres, estamos prontos a intervir, quando chegar a hora, a fim de liberá-los, de

maneira definitiva, da Ilusão.

Ainda é preciso que, daqui até lá, vocês aceitem e concordem com a sua própria liberação.

Ora, eu falo aí, para aqueles de vocês, aqui como em outros lugares, que teriam resistências ou freios.



As resistências e os freios não podem vir senão do medo, o medo é induzido pelo seu próprio mental.

Não esqueçam também que o seu mundo em desconstrução chega ao seu fim, que o conjunto de
fenômenos que lhes foram anunciados pelos maiores profetas encontram, hoje, um espaço de Verdade.

Este espaço de Verdade pode, entretanto, no nível do ego, no nível do mental inferior, provocá-los a viver
medos.

Os medos não podem ser oriundos da Luz, os medos podem apenas ser oriundos do ego.

Nos Mundos Unificados, na Vibração do Estado de Ser, não há qualquer lugar para o medo.

Apenas há lugar para a Luz, para o Amor, para o princípio de atração e de ressonância e para a
experiência do Ser nos Mundos Multidimensionais.

Entretanto, e como vocês sabem, nós precisamos dos Ancoradores da Luz, que vocês chamam de
Trabalhadores da Luz nesta Ilusão, no momento.

Não é questão de deixarem esta Dimensão, por enquanto, mas de aí permanecerem estáveis durante o
maior tempo possível, para permitir assentar e irradiar a Luz no seu mundo.

Vocês são os Retransmissores da Luz nesta Dimensão.

Contamos com um número de Retransmissores cada vez mais considerável, a fim de que um máximo de
almas em sofrimento se juntem aos Planos Unificados.

Assim, nós o desejamos para o conjunto de Sementes de Estrelas que estão atualmente encarnadas
sobre esta Terra.

Assim nós o desejamos também para todos aqueles que foram chamados de maus rapazes ou ainda de
sombras, a fim de que eles também recuperem o Plano da Luz, isso lhes é oferecido por Decreto Divino e

pela Divina Graça.

Assim, portanto, até o último momento, ser-lhes-á possível abrirem-se Vibratoriamente e não
mentalmente, não é mais uma questão de escolha, mas uma questão de consentimento ou de Abandono,

se preferirem, à Luz Vibral.

Rendendo-se à Luz Vibral, vocês saem do livre arbítrio e entram na Liberdade.

Na Liberdade, nos Mundos Unificados, vocês não estão mais sujeitos à Lei do livre arbítrio e reencontram
a sua Liberdade de Ser.

Aí está, bem amados filhos e Sementes de Estrelas, o que eu desejava lhes dar como informações.

Agora, eu lhes proponho submeter-me a algumas questões e perguntas referentes, justamente, a esta
noção de Unidade e de Estado de Ser.

***

Questão: esta proteção do astral planetário continua atual, continua eficaz?

Sim, o astral planetário foi dissolvido no nível do mundo astral, ou seja, o que vocês chamam de mundo
astral ou de esfera astral.

Não está ainda inteiramente dissolvido em meio à sua manifestação, em meio ao seu mundo material
denso, sem isso, vocês simplesmente não mais existiriam nesta dualidade.

Existe, portanto, uma série de manifestações que vão ocorrer, de maneira inegável, vindo alimentar uma
egrégora emocional e mental, ligada ao medo e à falta, de que lhes falei.

Será conveniente, se vocês mesmos não forem carregados aos Mundos Unificados, protegerem-se deste
impacto que irá representar um choque real em meio à Humanidade.

***

Questão: em qual frequência e como convém utilizar isso?

Mas não há regra, cabe a vocês definirem isso, em função das suas necessidades.



***

Questão: por que eu sinto tanta afinidade pelo seu contato?

Bem amada, porque eu represento, através da minha Radiância, uma qualidade específica do
relacionamento.

Eu evoco, assim como você disse, e governo também, o planeta Vênus e, portanto, tudo o que está na
relação interpessoal e na relação com o Amor e não com o que é oposto ao Amor.

Assim, portanto, há em você uma sede de ressonância ligada ao Amor que libera e não ao Amor que
oprime.

Aí está a razão.

***

Questão: como permanecer na Unidade e não recair na dualidade, na vida cotidiana?

Obviamente, isso irá perdurar na condição de que, em você, o trabalho de pacificação necessário tenha
sido realizado.

Como acontece este trabalho de pacificação?
Ele é feito de dois modos que são conjuntos, eu diria.

O primeiro é abandonar-se à Vibração dos Arcanjos.

O segundo é também viver os espaços de meditação que nós lhes oferecemos, a fim de permitirem-se
banhar nos princípios de atração e de ressonância unitárias.

Mas cabe a vocês também, assim que voltarem em meio a sua vida, colocarem fim, de maneira definitiva,
ao que os impede de aceder ao seu Estado de Ser e aí, não podemos dar o passo no seu lugar, nem

tomar as decisões no seu lugar.

Que isso se refira a lugares, que isso se refira a pessoas, que isso se refira a comportamentos, que isso
se refira a atividades sociais ou profissionais, é a vocês que cabe manter, como dizia CRISTO, a sua casa

limpa, porque o momento está muito próximo.

***

Questão: poderia nos esclarecer sobre onde estamos da Unidade e do Estado de Ser?

Bem amada, o acesso total à Unidade e ao Estado de Ser irá expressar o fim definitivo da sua matriz.

O fim definitivo da matriz vai ocorrer pelo que eu chamaria de Aliança do Fogo.

Esta Aliança do Fogo não é uma destruição, é uma destruição no nível da personalidade e dos esquemas
de Vida provenientes da dualidade, mas esta Aliança do Fogo é destinada a fazer-lhes reintegrar o Corpo

de Ressurreição que é o seu corpo de Estado de Ser

Vocês estão no momento final.

***

Questão: haveria, do seu ponto de vista, uma questão sobre a Unidade ou o Estado de Ser que
tivéssemos omitido e que lhe pareceria importante comunicar?

Bem amada, os Mundos da Unidade e do Estado de Ser são vividos.

Obviamente, pode-se discorrer, como eu faço, sobre as condições preliminares ao acesso ao Estado de
Ser, coisa que eu faço desde um ano.

Poderíamos discorrer ainda mais longamente, mas, hoje, é preciso colocarem-se no contexto deste final
dos tempos anunciado e que vocês estão vivendo.



Este final dos tempos corresponde a períodos de tensões.

Vocês não estão mais no período de escolha, como o Arcanjo JOFIEL tinha dito, a dois anos do seu
tempo terrestre (em 2008: Ano da Confrontação).

Vocês verdadeiramente entraram na Vibração.

Esta Vibração irá conduzi-los para onde deve conduzi-los, ela os levará, literalmente e em todos os
sentidos do termo, para onde devem ir.

Assim, portanto, hoje, com a ferramenta mental que lhes resta, vocês devem se colocar as questões
corretas e não as questões supérfluas.

As questões corretas devem se referir unicamente ao seu futuro.

Onde vocês querem ir?

Mas atenção, vocês não serão guiados para ali onde vocês querem ir, mas pela capacidade Vibratória que
tiverem obtido e vivido quando chegar a hora.

Cabe a vocês, durante este período, desenvolver mais intensamente a Vibração que é capaz de viver a
sua Consciência e o seu Corpo.

Quando falo de Vibração, eu falo de estado de Vibração.

Alguns de vocês, nos espaços meditativos realizados às 19 horas (hora francesa), puderam experimentar
acessos mesmo deste corpo ao Mundo da Unidade e à Consciência Unificada.

É isso o que é preciso reforçar.

Mesmo se isso se refletir por uma perda de eficácia em meio ao seu mundo que vocês chamam ainda de
real e que é, no entanto, totalmente irreal.

***

Questão: e sobre as pessoas que deixam esse Plano hoje?

O futuro de cada uma dessas almas é profundamente diferente.

A maioria delas, entretanto, é colocada em processo de repouso e de espera, aguardando o nascimento
da nova Dimensão e da nova Terra.

Agora, no nível dessas almas, algumas serão livres de se reencarnarem nos Mundos da 3ª Dimensão, mas
Unificada.

Algumas já partiram para a sua Morada de origem em função da sua Origem Estelar e Solar.

Não há, portanto, caminho uniforme para essas almas.

Algumas, efetivamente, escolheram reencarnar bem depressa, para estarem presentes no momento da
transição em um corpo de carne.

Mas esse número é limitado.

***

Questão: a que corresponde uma dor entre o 9º e o 10º corpos?

Bem amada, existem, em suas novas estruturas, relações de ponto a ponto.

O que é percebido, naquele nível, corresponde a uma ligação existente, de maneira muito real, por uma
linha contínua indo de baixo para cima e de cima para baixo, conectando esses diferentes novos corpos e

esses diferentes novos chacras.

Assim como existe a mesma ligação no nível do que é chamado de Doze Estrelas de Maria, na cabeça, de
ponto a ponto, do mesmo modo, nesses novos corpos, há uma ligação que se efetua de ponto a ponto,

simplesmente.

A minha Assinatura e o meu Selo têm a particularidade de despertar os novos corpos, assim como a



assinatura e o Selo de cada um dos sete Arcanjos e de maneira indistinta.

Do mesmo modo que, durante todo trabalho utilizando, de uma maneira ou de outra, a Consciência
Arcangélica, é sempre perfeitamente possível sentir a Coroa Radiante da cabeça, como a Coroa Radiante

do Coração ou ainda o Triângulo Sagrado (sacro).

Assim, o trabalho Arcangélico é o que lhes permite, pelo aspecto Vibratório da Luz e Vibração da
Consciência, aproximarem-se dos Mundos Unificados.

***

Questão: quais são as Presenças eu que sinto?

Bem amada, o que você chama de Presenças, começa a se manifestar a você ou a vocês desde o
momento em que começarem, pelo aspecto Vibratório e pelo aspecto de Consciência, a alcançar os

Níveis Unificados.

Assim, portanto, progressivamente e à medida que o tempo transcorrer doravante sobre a sua Terra,
vocês irão observar uma maior facilidade para entrar em contato com os Mundos Unificados.

Que isso seja no nível das Dimensões Arcangélicas como em meio a Dimensões outras que pertencem à
Confederação Intergaláctica.

Como vocês sabem, e como foi dito e anunciado, vocês irão passar cada vez mais tempo precisamente,
literalmente, nas duas Dimensões.

Assim, não se surpreendam, o que quer que seja que pratiquem como aspecto vibratório, como meditação
ou como trabalho Interior, se vocês sentirem esses contatos com os outros Planos.

Eles irão se tornar, eu diria, uma constante para alguns de vocês, dentro de muito pouco tempo.

***

Questão: tenho por vezes a impressão de viver formas de dualidade, e outras vezes, sinto-me mais
próxima da Unidade, sem poder manter uma constante.

Bem amada, esse é o caso atualmente de todo Trabalhador de Luz ou de Ancorador da Luz.

Se você permanecesse ancorado no Estado de Ser ou na Unidade, você não teria mais qualquer razão
para estar aí.

***

Questão: por que, por vezes, sinto-me mau?

Bem amada, o que você chama de ego, no mental inferior, nem sempre está na vaidade e na valorização.

Existe outro tanto, e sobretudo junto aos Trabalhadores da Luz, um ego ligado à desvalorização de si e à
sensação de estar mau.

Isso é uma injunção que vem do mental inferior e em caso algum do seu Estado de Ser.

***

Questão: como superar isso?

Aproximando-se sempre da Unidade e do Estado de Ser.

Como o constatam, mas alguns de vocês não podem constatar porque estão imersos no Interior desse
processo, se vocês olharem agora para trás, não muito longe, mas apenas seria algumas semanas ou

alguns meses atrás, vocês iriam muito rápido compreender que esta progressão se faz de maneira
acelerada e que, quanto mais as semanas passam, mais lhes acontecem momentos, instantes, em que

vocês penetram as esferas do Estado de Ser.



O que era extraordinário antes, há ainda um ano, torna-se e vai se tornar, para vocês, de maneira habitual,
algo rotineiro.

Mas, ainda uma vez, é preciso aceitar e compreender que vocês vão permanecer precisamente nas duas
Dimensões durante ainda certo tempo.

Exceto, obviamente, se sua alma decidiu, de uma maneira ou de outra, deixar de maneira definitiva a
dualidade.

Mas vocês não podem estar encarnados na dualidade e suprimir totalmente a dualidade que faz parte do
seu modo de manifestação.

É necessário contudo compreender que a melhor maneira de se nutrir é aproveitar desses instantes do
Estado de Ser para absorver a quintessência Vibratória e Luminosa.

Lembrem-se de que é sempre apenas o seu ego que julga a passagem de um estado a outro.

O Estado de Ser jamais.

Quando vocês vivem os momentos do Estado de Ser, não existe qualquer julgamento nos momentos fora
do Estado de Ser na dualidade, enquanto que no inverso, quando vocês estão na dualidade, o ego se

expressa.

***

Questão: Como se faz se, quando da prática de protocolos, não se chega a estabilizar a sensação
da Vibração? Um dia pode-se sentir muito, no dia seguinte, nada mais?

Obviamente, isso depende de uma série de fatores que são exteriores a vocês.

Há, certamente, o seu aspecto pessoal e o seu estado vibratório do instante em que vocês realizam este
alinhamento e esta meditação.

Mas, de um outro lado, somos nós também dependentes do que é revelado até vocês de certo número de
fatores que vocês chamariam de astrológicos, de planetários ou de galácticos, que vão modular as

energias que vocês recebem cada dia.

Assim, portanto, como você o constatou, a cada dia e a cada meditação, a qualidade Vibratória e a
quantidade Vibratória são profundamente diferentes.

***

Questão: que atividade permitiria desenvolver ainda mais a evolução espiritual?

Bem amada, não existe atividade mais favorável do que outra, se isso não for aquela da sua própria
Consciência.

Tudo depende da Consciência que você ali coloca.

Você pode muito bem encontrar este espaço vibratório e estabilizá-lo e favocecê-lo ainda melhor,
cultivando a Terra.

Pode também realizá-lo, por exemplo, realizando trabalhos manuais ou exercendo uma criatividade
qualquer que seja.

Não há melhor modo, senão atuar com a própria Consciência.

As outras atividades, quaisquer que sejam, yoga, atividade Criadora, manual ou terrestre, apenas estão aí
para orientar a sua Consciência para mais lucidez, mas a ferramenta principal permanece e reside em sua

própria Consciência em meio à Luz Vibral.

Lembrem-se de que o pior inimigo, assim como lhes disse esta manhã, nas semanas que vêm e nos
instantes que vêm, será unicamente o medo da falta e nenhum outro.

***



Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas e Filhos da Luz, eu lhes trago as minhas Bênçãos.

Queiram, se o desejarem, acolher a minha Presença e a minha Radiância.

... Efusão de Energia...

************
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~ VALE A PENA CONHECER ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Recebam, bem amados, todo o meu Amor e todas as minhas Bênçãos.
Eu venho a vocês, neste dia, como Embaixador do Conclave Arcangélico e, sobretudo, para expressar

algumas coisas relativas ao Senhor METATRON.
METATRON é, como vocês sabem, o reflexo mais fiel d'A FONTE.

Ele é a imagem e o próprio reflexo d'A FONTE Pai / Mãe.
METATRON é o Arcanjo, eu diria, principal, se bem que isso, para nós, não tem realmente valor.

Ele é a Vibração final que é a própria imagem e o próprio reflexo d'A FONTE.
Ele é A FONTE Pai / Mãe, mas isso, para vocês, talvez seja, e certamente é, difícil de apreender.

Vocês devem conceber e tentar apreender-se de que a própria A FONTE se multiplica, sofre difração e se
reunifica indefinidamente, mas em meio às suas múltiplas difrações, enquanto todas as criações e todas

as formas de Vida são à imagem d'A FONTE, existe, entretanto, uma imagem d'A FONTE que é, eu diria, a
cópia consoante d'A FONTE e que, no entanto, não é A FONTE, mas é A FONTE.

Trata-se de METATRON.
METATRON é o único Arcanjo que não tem antropomorfismo, mesmo nas Dimensões possíveis, para ele, as

menos elevadas.
METATRON é uma Luz como A FONTE.

METATRON é também uma forma, mas uma forma simples.
Eu diria, para vocês o representarem, que se trata de um tubo de Luz Branca.

Essa é talvez, em meio à sua Consciência e à sua própria percepção, a definição e a forma que mais iria se
aproximar em aparência do que vocês poderiam imaginar ou captar.

***

METATRON é o Arcanjo que intervém, com URIEL, no momento final e inicial de uma Dimensão.
Ele intervém por ocasião da Translação Dimensional, não como o Arcanjo URIEL no que se refere ao processo

de Reversão, mas mais no estabelecimento das 'novas regras' e das 'novas frequências Vibratórias',
permitindo o estabelecimento, a manutenção e a estruturação de uma nova Dimensão para as Consciências

que ali chegarem.
O Senhor METATRON é assimilável ao Verbo.

Vocês devem também admitir que o Verbo não é unicamente a palavra, que o Verbo não é unicamente
Vibração, mas que em meio ao Verbo existe previamente o silêncio.

METATRON é o Fogo também.

ANAEL - 07 de maio de 2010
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Ele está diretamente ligado a um dos Quatro Pilares, denominados os Quatro Viventes.
Ele está diretamente ligado ao que é chamado de Pilar do Fogo, o princípio Criador do Fogo em meio aos

Universos e aos Multiversos, denominado Vehuiah.
Ele é também o que se apresentou a Moisés e o que pôde afirmar “Eu Sou o que Eu Sou”.

Ele é então A FONTE, a imagem d'A FONTE, o reflexo d'A FONTE e, de qualquer forma, a própria A FONTE,
sem, contudo, ser A FONTE.

METATRON não conhece realmente os mecanismos existentes na sua Dimensão, porque ele não tem
facilidade para isso, nem teve possibilidade de se aproximar no nível da sua Dimensão até então.

Ele apenas chega muito dificilmente a vibrar a sua Consciência na 5ª Dimensão, sendo assim que eu prefiro
expressar-me no seu lugar o que ele próprio tem dificuldade de exprimir.

***

Pouquíssimos seres têm êxito em captar, eu diria, a Essência e o discurso, se tanto é que se trata de um
discurso, do Arcanjo METATRON.

O mais conhecido deles foi, na sua Humanidade, Enoque, que discorreu de maneira intensa com o Arcanjo
METATRON.

Pouquíssimos seres captaram os ensinamentos do Senhor METATRON, particularmente em relação às formas
que permitiram a Criação dos Mundos.

Essas formas passaram de formas geometricamente simples a um alfabeto que eu denominaria sagrado, muito
específico, que redesenha, no nível da forma, as constelações tais como podem ser observadas nos

diferentes Universos.
Assim, o traçado das constelações representa, enfim, o Arcanjo METATRON.

Cada uma dessas formas e dos seus contornos corresponde a uma virtude específica.
Não é, obviamente, questão de entrar em detalhe sobre isso.

Como vocês sabem, o Arcanjo METATRON entregou a vocês as cinco primeiras Chaves Metatrônicas [OD -
ER - IM - IS - AL].

Restam algumas delas que lhes serão reveladas no momento da sua segunda efusão de Luz e da sua
Presença, mais perto da sua Dimensão, no período do seu dia 15 de Agosto.

Portanto, o Arcanjo METATRON é a Vibração final, a Vibração do Verbo, a Vibração d'A FONTE, e a finalização
e a iniciação da antiga Dimensão e da nova Dimensão.

Esta aí o que se refere à função Vibratória e de Consciência.
Eu lhes digo até muito em breve.

Recebam todo o meu Amor.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=607

07 de Maio de 2010
(Publicado em 16 de Maio de 2010)

***

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

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100515_-_ANAEL.mp3

Pergunta: a Kundalini sobe uma única vez ou várias vezes?

Bem amada, eu irei responder a você que ela sobe tantas vezes quanto for necessário.
A resposta é sucinta, mas ela corresponde à realidade do que acontece.

Em algumas consciências, a Kundalini pode subir uma única vez, o que é muito raro.
Ela se eleva de maneira gradativa.

O melhor que você pode fazer é considerar isso como um gêiser cuja potência é diferente a cada erupção, até
o momento em que ocorrer o que chamaríamos de erupção final.

Evidentemente, algumas consciências humanas podem viver isso em uma única etapa ou em uma única
subida.

Mas isso é muito raro.
Além disso, é preciso compreender que existe, no nível do que vocês chamam de Kundalini, que nós

chamamos, nós, de Triângulo Sagrado, uma série de forças que sobem.
Não existe uma única força que se eleva, mas um conjunto de três forças, cada uma diferente, contribuindo
para realizar o que foi chamado de Reunificação das três Lareiras, das três correntes energéticas existentes

em meio à Kundalini.

***

Pergunta: ver, durante as meditações, a coluna vertebral como preenchida de Luz violeta e que
vibra, isso corresponde ao quê?

Bem amada, a sua pergunta é a resposta complementar que eu posso dar, em relação ao Despertar
da Kundalini, à subida da Kundalini.

ANAEL - 15 de maio de 2010 - Autres Dimensions
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O que você viu corresponde a uma das polaridades da Tripla polaridade da Kundalini, chamada pelo Arcanjo
MIGUEL de Radiação do Ultravioleta.

Aquela que penetrou em meio às estruturas e que, hoje, começa a subir a partir da base da coluna vertebral.

***

Pergunta: quando fomos criados e qual é a ligação entre a nossa Criação, a Divina MARIA e a
FONTE?

Bem amado, é muito difícil de falar, na linguagem humana, de conceitos temporais, tal como vocês entendem,
em escalas de tempo tão longas.

Entretanto, convém compreender o princípio da geração descendente, que é a regra, evidentemente.
Essa não foi a regra em meio a este mundo, mas ela é a regra em meio aos Universos Unificados e em meio

aos mundos da Criação.
Nos ateliês da Criação, a geração ocorre de maneira descendente.

Uma entidade existindo fora da FONTE, exteriorizada e manifestada a partir da FONTE, conectada com a
FONTE, vai decidir, em um momento específico da sua evolução, criar alguma forma de vida.

Isto faz deste Ser, desta Consciência, um Criador, por sua vez.
Entretanto, não existe Criador.

Existem apenas Criadoras, como isso foi representado em meio mesmo à sua Dimensão falsificada, pela
existência da procriação realizada pelas mulheres.

Do mesmo modo, em meio aos Universos, a Criação pertence a uma Criadora e não a um Criador.
O papel que quiseram atribuir àquele que é chamado de Yaldabaoth, se vocês preferirem, Deus ou o Diabo,

que é a mesma entidade.
Convém compreender que a FONTE está além desta Dualidade.

A FONTE É.
Ela é onipresente.

Ela está presente em meio mesmo à sua dissociação, pois isso faz parte de um contrato que foi estabelecido,
permitindo à FONTE manifestar um corpo em meio à sua densidade.

Este corpo pode se manifestar por um período de tempo limitado no seu tempo temporal, geralmente inferior a
14 anos.

Esse foi o caso na Índia, em relação a algumas entidades que possuem, na maioria das vezes, o mesmo nome
e que foram a FONTE em um corpo.

Lembrem-se também de que esta FONTE tem a capacidade para se exteriorizar.
Esta Consciência Unitária, ilimitada, total, alcança o conjunto dos seus Universos e o conjunto das suas

Criações.
Mas, as Criadoras, denominadas também Elohim (Eloha, no singular), são as entidades femininas, de

polaridade feminina (não vejam ali qualquer conceito sexual, exceto o princípio da geração descendente), que
vão então criar, em meio a um Universo local, formas de vida.

Essas formas de vida que aparecem estão diretamente conectadas, pelo princípio de geração descendente,
com a sua própria Criadora, embora não se trate, obviamente, vocês entenderam, de uma procriação.

Mas, no entanto, a Criatura, assim nomeada, tem por objetivo tornar-se, no nível Vibratório, mais além, e ir além
da Vibração do seu Criador.

Existe então, dessa maneira, uma geração descendente que é o fluxo da materialização e da concretização, em
meio aos Universos Unificados, refletindo-se, daí em diante, por uma capacidade para estabelecer então uma

geração ascendente, que vai fazer da Criatura, por sua vez, um Criador mais “dotado” (se este termo ainda
disser alguma coisa) do que aquele que lhe deu à luz e o nascimento em meio a um Universo específico.

É preciso compreender também que existem linhagens e formas de Consciência que eu qualificaria de ‘não
evolutivas’, por que são estáveis desde a Criação ou desde a perenidade dos Mundos, em meio aos

Multiversos e às Multidimensões.
É o caso das nossas Consciências Arcangélicas que sempre evoluem em meio às mesmas Dimensões, sem
característica superior ou inferior, nas nossas peregrinações nos diferentes Mundos que nós criamos ou aos

quais nós ajudamos durante a sua Criação.
Assim, enumerar isso no tempo está além das suas capacidades para compreensão.

O que nós podemos avaliar, no entanto, de maneira formal, é a falsificação do mundo no qual vocês estão, que
sofreu interferência há mais de 300.000 anos.

Inicialmente, este mundo foi criado livre, há 20 milhões de anos.
Os Mestres Geneticistas de Sírius, por intermédio de MARIA e de outras Elohim, semearam a Terra com as

matrizes cristalinas que são a base Vibratória da Vida.
Naquele momento, a vida, que vocês chamam de orgânica, à base de carbono, pôde se desenvolver.

 No início, ela não estava cortada da FONTE.



Só depois é que interveio uma série de forças presumivelmente evolutivas e que tomaram conta da Criação
das entidades geneticistas de Sírius.

Aí as coisas começaram a dar errado para vocês e também para nós, eu devo dizer, pois o controle desta
Criação escapou de nós.

Nós tentamos uma série de abordagens neste plano falsificado que vocês estão, a cada final de ciclo e, em
cinco ocasiões, a Luz não perdeu, mas a sua vitória foi prorrogada.
Hoje, vocês estão no sexto ciclo e a Luz irremediavelmente ganhou.

***

Pergunta: onde está hoje o meu pai, que faleceu recentemente, e como me comunicar com ele?

Bem amada, não me compete dar os meios de comunicação com esse plano.
É preciso aceitar e compreender que algumas almas tendo, como vocês dizem, desencarnado há cerca de

dois anos do seu tempo terrestre, foram deixadas, de algum modo, no fenômeno de estase, de letargia, que é
propício à sua regeneração e ao seu retorno em meio aos mundos Unificados ou em meio aos mundos

Dissociados, em função da Vibração que alcançaram durante a sua última vida.
 Dessa maneira, então, essas almas estão, no momento, a maioria delas, incomunicáveis, no sentido em que

vocês entendem isso, à medida em que elas estão, literalmente, em uma forma de bolsa Vibratória que as isola
da possibilidade de reencarnação.

Há, no entanto, e como vocês veem, muitas almas que, hoje, estão encarnando.
E eu digo “encarnando” porque, na maioria das vezes, são almas que estão vindo de espaços Unificados, que

decidem enraizar em meio à matriz para ajudar nesta dissolução.
Assim, já desde uma geração, muitas pessoas perspicazes observaram que havia crianças especiais.
Essas crianças manifestam competências e capacidades para conexão bem diferentes daquelas da

humanidade encarnada.
Essas almas sacrificaram a sua “Divindade”, ou a sua Unidade, a fim de auxiliar na passagem que vocês estão

vivendo hoje.
Deste modo, então, foi preferível (no nível desta matriz que ainda existe por um pouco) favorecer e privilegiar a

encarnação de almas que jamais conheceram este plano dissociado, a fim de que a sua memória seja
ressoante, a fim de manterem, em algum lugar, a experiência do que é a separação.

Evidentemente, isso tem sido possível e explica o grande número de almas se encarnando, atualmente.
Mas, na maior dos casos, como eu disse, trata-se de uma encarnação e não de uma reencarnação.

Salvo exceção, nós apenas permitimos raramente a reencarnação em meio a esta matriz, ou seja, de uma alma
que tivesse morrido há alguns anos, a fim de que ela pudesse trabalhar em meio à Luz que se estabelece

sobre a Terra.
Isso é permitido às almas mais evoluídas nesta matriz, aquelas que estiveram mais perto de alcançar ou de

encontrar a sua própria Luz.

***

Pergunta: o processo é o mesmo para as pessoas que se suicidam atualmente?

Não há qualquer motivo, querida amiga, para ser diferente.

***

Pergunta: a falsificação, há 300.000 anos, foi feita por entidades que vieram de outros sistemas?

Bem amada, obviamente.
A maior parte das almas que quiseram adicionar, eu diria, os seus dois centavos a esta Criação Unificada, veio

de outro sistema solar.
Alguns dos seus autores e alguns dos seus místicos, mais ou menos conscientemente, descreveram e

abordaram sobre isso.
Trata-se, na maioria das vezes, de seres que vieram da constelação da Ursa Maior chamados de Dracos ou de

Dragões, tais como eles são representados nas suas igrejas.

***



Pergunta: se as almas que se encarnam hoje vêm de Dimensões Unificadas, isso significa que a
quase totalidade das crianças é índigo ou Cristal?

Bem amada, as crianças índigo representaram a primeira onda de encarnação das almas voluntárias para viver
o fim da matriz.

As almas Cristal, as almas Diamante, sucederam-nas em seguida.
Vocês irão reconhecer essas crianças pela limpidez no nível do olhar e pelas suas Vibrações.

Elas sacrificaram a sua Unidade, pois elas sabiam que não teriam que fazer este sacrifício por muito tempo.
Isso é mais verdadeiro há efetivamente quase um ano, onde a maioria, ou a quase totalidade das almas

encarnando, é uma alma recém-chegada nesta Dimensão.
Elas não são, no entanto, almas sem experiência.

Elas simplesmente não fizeram a experiência da Sombra por que elas só tiveram a experiência da Luz.
Mas elas encarnaram para favorecer, de algum modo, a ancoragem da nova Dimensão em meio a esta

Dimensão e, então, a dissolução da sua Dimensão de ilusão.

***

Pergunta: ao que corresponde a visão de um Dragão branco?

Bem amada, os Dragões dourados e os Dragões brancos fazem parte de linhagens redimidas há muito tempo,
tendo se juntado, no final do primeiro ou do segundo ciclo da falsificação, aos mundos Unitários.

Houve então, literalmente, a redenção.
Os seres e os povos vindos da constelação da Ursa Maior são seres de uma potência extrema, manifestando a

sua polaridade andrógina, masculina, de modo preferencial.
Eles, durante a primeira falsificação, confinaram, eu diria, e reinaram sobre este mundo na totalidade, e alguns

deles perceberam, no final de um ciclo, durante cerca de 50.000 a 52.000 anos, o seu erro.
Pouco a pouco eles conectaram com a FONTE e com MARIA e se tornaram fiéis.

Eles foram literalmente redimidos e são, hoje, os grandes Organizadores que preparam a sua transição em
meio aos mundos além do antropomorfismo, que correspondem à Civilização dos Triângulos.

Eles vão então, de novo, participar do desenvolvimento e da constituição de um conjunto de Universos,
tomando parte na Criação.

***

Pergunta: o que achar dos escritos que descrevem a cosmogonia da Terra?

Bem amado, ache o que for conveniente para você achar.
Não me compete dar elementos de validade, como certo ou errado, em relação ao que vocês encontram no

seu caminho.
Pois há duas maneiras, aí também, de ver as coisas: a primeira maneira é um modo dual de dizer “isso é

verdadeiro, isso é falso”.
Mas isso apenas será falso de um ponto de vista e não na Verdade absoluta.

De fato, nós podemos falar, assim como eu já fiz e como foi feito por outros intervenientes, de Verdade relativa
e de Verdade absoluta.

A Verdade relativa é aquela que vocês vivem no instante, que não será a mesma em outro instante.
Você poderia ler e analisar os escritos, as experiências, todos pertencentes ao mundo da Dualidade, alguns

encontrando a sua origem no nível da Unidade.
Convém compreender que vocês vão encontrar, no seu caminho neste mundo da Dualidade que vocês

percorrem, elementos que farão parte da sua Verdade relativa e que vão consolidá-los, sustentá-los em meio
ao que vocês vivem.

E depois, um dia, esta Verdade relativa é substituída por outra Verdade relativa.
Até o momento em que vocês alcançam a Verdade absoluta.

Mas, em meio à Verdade absoluta, não há mais escritos.
Nesta Verdade absoluta, tudo o que pôde ser escrito nos planos históricos, mesmo se isso estiver, em nível de

realidade, bem correto, não tem mais sentido.
Dessa maneira, então, você faz o que você quiser com a cosmogonia de Urântia.

Do mesmo modo, vocês devem compreender que tudo o que chegou até o seu grau de densificação pelos
escritos, sempre tem um cunho de Verdade e um cunho de falsidade.



Não existe, em meio aos escritos, sejam eles quais forem, a Verdade absoluta.
Pois a Verdade absoluta não pode estar nem nos escritos, nem nas palavras, mas unicamente na Luz Unitária

Vibral e em nenhum outro lugar.
Vocês devem evitar, tanto quanto possível, aderir ao que está escrito se vocês mesmos não tiverem feito a
experiência, pois, de que serve, no plano da evolução da sua Consciência indo da limitação para o Ilimitado,

aceitar como real este ou aquele motivo, esta ou aquela pessoa, se vocês não viverem a quintessência?
Estritamente de nada serve em relação ao que vocês vivem atualmente.

Vocês terão respostas sobre o caminhar da Alma, vocês terão resposta sobre o sentido da sua vida, em meio
à ilusão, mas nenhuma dessas respostas irá fornecer informação sobre o que existe além da ilusão.

Pois, além da ilusão, vocês não estão em um mundo de informação, mas vocês estão em um mundo de
evidência, de Luz, de clareza, de transparência e de imanência.

Deste modo, então, aderir a um escrito, seja ele qual for, não lhes dá nem permissão nem acesso aos mundos
além do limitado.

Vocês devem, hoje, substituir as crenças e as leituras pela experiência.
Não há outra via de acesso ao Ilimitado senão pela experiência.

Não existe palavra alguma que possa levá-los ao Despertar.
Há apenas a Presença, a Imanência e a Vibração que podem desempenhar este papel em vocês e nada mais.

***

Pergunta: as canalizações divulgadas pelo Autres Dimensions são também formas de escritos.

Bem amada, isso é evidente.
Se você permanecer apenas no significado, e não na vivência Vibratória associada a algumas palavras, a

alguns intervenientes, isso não irá produzir qualquer fruto.
É evidente que o que dá frutos não é a capacidade para ler ou para aderir ou não aderir.

Mas nós muitas vezes salientamos: a veracidade não se dá através da beleza das palavras.
Ela ocorre unicamente através da Vibração.

O conjunto do que nós lhes demos, por intermédio deste canal (seja de outros Arcanjos ou de mim mesmo),
teve apenas por objetivo alinhá-los à sua própria Presença, em função de alguns horários, de alguns dias e de

alguns momentos privilegiados.
Nada mais.

Vocês podem esquecer todas as outras palavras.
Elas apenas nutriram o seu mental.

***

Pergunta: eu encontro regularmente com pessoas da minha família de almas. Por quê?

Bem amada, o que você expressa não implica nas famílias de almas.
Isso representa, antes de tudo, os fenômenos de ressonância e de sincronia pondo-se em prática, em relação

aos encontros.
Estes encontros não estão ligados às famílias de almas, no sentido em que você pode entendê-lo, mas estão

diretamente conectados com os princípios de atração e de ressonância que são puramente Vibratórios.
O conceito de família de almas foi introduzido há algum tempo, em meio à sua humanidade (chamado, por
vezes, de chamas gêmeas, chamado, por vezes, de almas irmãs), para levá-los, eu diria, a caminhos que

apenas têm por objetivo fazê-los crer que vocês podem preencher o vazio por um personagem exterior, seja
ele qual for.

Mas, o que nós lhes damos como informação, o que nós lhes damos como Vibração, há vários anos, apenas
consiste em dizer-lhes que vocês são inteiros, vocês sozinhos e todos vocês sozinhos.

Enquanto vocês acreditarem que vocês têm necessidade de alguém, procedente do nosso plano ou de outro
plano, para encontrarem-se, isso apenas os afasta da Verdade.

Entretanto, é verdade que a partir do momento em que vocês realizam um determinado alinhamento Interior, a
partir do momento em que vocês conectam com as novas lâmpadas, a partir do momento em que é ativada em

vocês a Consciência Ilimitada, a Consciência do Estado de Ser, tornar-se então mais fácil, pelo princípio de
atração e de ressonância, encontrar, no seu caminho, os seres ou as famílias que, efetivamente, vão ajudá-los

nesta atualização de vocês mesmos.
Mas não é preciso ali ver um princípio de vínculo.

Não é preciso ali ver, aí também, o que vocês poderiam imitar sobre o conceito de família, no sentido humano,
em relação a uma família espiritual.



Tudo isso apenas representa vínculos.
Há então, efetivamente, além das famílias ligadas às almas, filiações ligadas ao Espírito.

Essas filiações ligadas ao Espírito estão em relação direta com o que é chamado de Quatro Linhagens, as
suas quatro linhagens espirituais, que são um aglomerado de Vibrações vindo de diferentes sistemas solares,

tendo permitido e tendo presidido a sua própria Criação, antes que este mundo fosse falsificado.
Cada Semente de Estrela, cada alma encarnada tem um Espírito.

Este Espírito está conectado com quatro linhagens.
Essas quatro linhagens firmam a sua origem estelar e alguns componentes que vocês podem encontrar no

nível da alma, da personalidade.
Mas são apenas véus.

A única Verdade está na inteireza e na Unidade do que vocês São.
Vocês não têm que esperar encontrar, mesmo se isso ocorrer, uma alma irmã ou uma chama gêmea.

Vocês têm simplesmente, aí também, que deixar manifestar o princípio de atração e de ressonância, do
abandono à Luz, que irá permitir colocá-los, literalmente, nos trilhos da Liberdade, no caminho mais direto para

o seu Estado de Ser.
Dessa maneira, então, as famílias de almas podem ser concebidas, para alguns que superaram este conceito,

como um confinamento.
Vocês substituem assim, portanto, a família humana por uma família espiritual que os remete a vínculos, ao

passo que hoje, nós lhes propomos a ausência total de vínculos.
É para isso que vocês devem seguir, é para isso que vocês caminham, para reencontrar o que vocês São em

Verdade, além de qualquer família, unicamente pelo conceito de linhagens.
As linhagens não são famílias.

As linhagens são informações Vibratórias transmitidas em meio a Dimensões Unificadas e até a sua Dimensão
(mesmo se isso tiver sido filtrado ou falsificado), permitindo-lhes expressar alguns potenciais e algumas

qualidades.
Em última análise, as quatro linhagens os remetem ao que foi chamado de Quatro Viventes, ou os Quatro

Pilares, ou os Quatro Pilares da Fundação da Vida, em meio aos Multiversos Unificados como Dissociados.
Não vejam, aí, algo que vai aliená-los ou confiná-los.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articlee976.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-15_mai_2010-articlee976.pdf
15 de maio de 2010

***

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

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

http://autresdimensions.info/articlee976.html
http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-15_mai_2010-articlee976.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
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~ A PRESENÇA ~

Eu lhes apresento as minhas homenagens, Almas humanas na encarnação.

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Eu venho a vocês para prosseguir a minha tarefa como embaixador do Conclave Arcangélico.

Venho também e virei, doravante e cada vez mais, entre vocês, por intermédio desse canal que eu guardo e
acompanhado do Arcanjo URIEL, cuja missão começa a partir de amanhã.

URIEL, o Arcanjo da Presença.

URIEL, o Arcanjo que realiza e que acompanha a passagem de uma Dimensão a outra.

Eu venho falar de uma série de Vibrações e de palavras em relação direta com o que é chamado de Presença.

Presença a vocês mesmos, Presença ao Universo, Presença ao seu Ser, Presença no seu Estado de Ser, que
condiciona o bom desenrolar da passagem da sua Consciência, voltando-se de um Estado limitado e

fragmentado para o Estado ilimitado e Unitário.

O Arcanjo URIEL vai agora penetrar, não nesse canal, mas na atmosfera Vibratória deste espaço, para que, no
decorrer das nossas trocas, vocês possam viver e se aproximar do estado de ser necessário ao

estabelecimento da sua Presença, da sua Confiança e da sua Alegria.

Então, juntos, como embaixador do Conclave, acolhamos URIEL...

... Efusão de Energia ...

Bem Amadas Sementes de Estrela, assim nomeados, realizar o Coração, abrir o Coração é o seu único
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objetivo desses tempos que podemos chamar, agora, de reduzidos.

A partir de agora, será ao mesmo tempo possível e necessário (pelo menos para aqueles de vocês que
quiserem, do fundo do seu Espírito, da sua Alma, acessar o Estado de Ser) recentrar a sua Vibração, a sua

Consciência dentro do que agora alguns de vocês se apercebem desde algum tempo.

O estabelecimento, em meio a vocês mesmos, da Vibração da Coroa Radiante do Coração, chamada de Fogo
do Coração (esse Fogo alimentador constituído de partículas novas e de Vibrações novas) tem por vocação

dar-lhes as chaves ascensionais que, definitiva e irremediavelmente, vocês irão compreender, vocês irão viver,
não podem estar senão em vocês.

Certamente, existem e sempre vão existir ajudas Vibratórias, ajudas da Consciência Unificada, vindo facilitar-
lhes a tarefa.

Mas, esta tarefa, apenas vocês, e vocês sozinhos podem realizar.

Levem a Consciência ao centro do seu ser, ao centro das suas estruturas ativas em vocês.

E o papel do Anjo da Presença é este: torná-los Consciência e permitir-lhes tomar Consciência da Vibração da
sua Essência, em meio ao seu Templo Interior.

Despertar a lâmpada cardíaca irá permitir acolher, por sua vez, e a partir do seu retorno, o Mestre da Luz e,
antes mesmo desse retorno, acolher pessoalmente o Anúncio a ser feito por MARIA.

Eu deixarei a sua Divina Mãe expressar, amanhã, o que ela tem para lhes dizer a fim de prepará-los para este
reencontro.

Hoje, acompanhados da Vibração e da Presença do Arcanjo URIEL, vamos ajudá-los a caminhar para o
Instante, a caminhar no presente, a caminhar em sua invencibilidade de Ser, em sua invencibilidade de

Semente de Estrela reencontrada.

Amanhã, portas novas irão se abrir no seu mundo.

Portais interdimensionais novos irão se abrir, os Círculos de Fogo dos Anciões vão atingir um novo patamar
Vibratório.

A ativação das novas lâmpadas vai se revelar para um número cada vez maior de Seres Humanos nesta
Dimensão.

As Doze Estrelas de Maria começam a ser percebidas, vividas e sentidas em sua ação Vibratória, no nível da
cabeça.

Alguns de vocês sentem a Vibração e o efeito.

O conjunto dessas novas manifestações tem, em última análise, apenas um único objetivo: prepará-los para o
seu próprio encontro, prepará-los para o encontro com o seu ser Crístico.

Vários intervenientes que fazem parte dos Melquizedeques lhes comunicaram meios simples e eficazes de se
aproximar do seu Coração.

Hoje, é tempo de penetrar, com coragem, com determinação, com leveza, com Alegria, no seu Templo Interior.

Um dos Quatro Viventes, Hayot Ha Kodesh, Querubim, denominado Vehuiah, vai se juntar à minha Presença
aqui mesmo e à Presença de URIEL, neste espaço, para preparar a nossa comunicação que irá acontecer,

como diz frequentemente UM AMIGO, do seu Coração ao nosso Coração e do nosso Coração ao seu
Coração.

Acolhamos Vehuiah.

... Efusão de Energia ...

Na Vibração da Presença e do Fogo do Coração, a própria Vibração e as palavras que elas sustentam, vamos
juntos nos comunicar e Comungar no que se refere ao Coração, à Presença, à Unidade, à Verdade.

Assim, abrimos este espaço conjunto com a Unidade, com a FONTE, agora presentes.

Comuniquemo-nos.

***



Questão: como terapeuta, durante um tratamento, quando se envia a Luz branca, ou dourada, ou
rosa, isso faz uma diferença para a pessoa que recebe?

A Vibração da Consciência que emite esta cor é preponderante.

Se o alinhamento for realizado, então, visualizar, imaginar, enviar uma Luz Rosa, corresponde à Verdade.

A Consciência daquele que a recebe, alinhada, irá perceber a qualidade Vibratória, em quantidade e em
qualidade, da cor rosa.

Eu chamo sua atenção, Bem Amada, sobre o fato que, muitas vezes e na maioria das vezes, o que é imaginado
ser enviado é, com frequência, apenas uma projeção.

O importante não é a cor (ainda que nos Universos tudo proceda e participe da cor: a cor é Vibração, a forma é
Vibração), mas o importante, no seu mundo dissociado que você percorre, é a qualidade do seu próprio

Coração, porque você vai impregnar, mesmo sem querer, mesmo sem decidir, o que é emitido, projetado,
pensado, imaginado, da sua própria coloração.

Há, através deste ato (ato de uma 'vontade de bem'), a Presença de uma vontade.
O que foi útil desde tempos memoráveis, na sua dualidade, deve, hoje, ceder o lugar para a Presença e para o

Coração.

Por que, se você estiver alinhada no seu Coração, no momento do que você chama de terapia ou de cuidado, o
que é emitido não tem mais qualquer espécie de importância, pois a cor culmina na cor final, a Vibração do

Fogo do Amor, a inteligência da Luz, cujas virtudes curativas buscadas são totalmente eficazes.

Vocês passam da fragmentação para a Unificação.

Dentro da lógica da dualidade, era necessário identificar um problema e identificar um suporte (seja ele qual
fosse: físico, químico, mental), em relação com as diferentes técnicas existentes, permitindo compensar,

corrigir o que tinha necessidade de sê-lo.

Hoje, mais que nunca e ainda menos, muito menos do que amanhã, somente irá prevalecer a qualidade
Vibratória da sua Presença.

No sentido desta Presença, vocês poderão, assim como CRISTO, dizer, pronunciar: ‘levanta-te e anda’, porque
o que age é o Fogo do Amor e não uma análise, mesmo a mais exata, de uma determinada situação.

A ação da Graça, o perdão, o Fogo do Coração, a Inteligência/Luz, são os vetores da cura Interior.

Da sua, como daquele que vem pedir a ajuda.

Vocês devem encarnar o ‘princípio de atração e de ressonância’, manifestá-lo em suas vidas.

Querer saber o efeito de tal ou tal cor não tem que ser conhecido, mas que ser integrado.

A integração não passa pelo filtro mental nem pela análise, mas diretamente pela integração no nível do
Coração.

A qualidade da sua Presença, seja terapeuta ou não, irá condicionar a ressonância e a atração manifestando-se
na vida de vocês, nesses tempos reduzidos.

Vocês mudam de paradigma.

Vocês mudam de modo Vibratório.

Vocês mudam de modo de manifestação.

Vocês penetram em espaços e territórios desconhecidos.

Isso requer voltar a ser como uma criança: novo e virgem de qualquer crença.

Sem espera.

Exceto viver o instante, exceto estar presente a si mesmo, na qualidade da FONTE, na qualidade do seu
Estado de Ser.

Presença.

Essa palavra, essa simples palavra abrange, em si, o início do seu futuro, o início do seu acesso à sua
Unidade.



Sejam quais forem as suas atividades, sejam quais forem as suas idades terrestres, sejam quais forem os
seus condicionamentos, recorram ao Anjo da Presença.

Recorram, assim como disse, ao Arcanjo MIGUEL, para guiar os seus passos e as suas Vibrações para o
Coração.

Ali se situa a fonte de todo contentamento físico, psíquico, emocional, espiritual.

É neste aprendizado que a Vibração e as circunstâncias da sua vida, nesta matriz, conduzem-nos doravante.

Vocês vão aceitar viver no Coração ou vão se afastar?

Viver no Coração é Alegria.

Cada vez mais, isso será Verdade.

Afastar-se do Coração será fonte de confusão, de agitação, de questionamento e, em última análise, de
indisposição cada vez mais profunda.

Isso está diretamente ligado ao final da desconstrução e ao estabelecimento progressivo da Luz, tanto no seu
mundo, em vocês, como no exterior de vocês.

Resistir à Luz faz sofrer.

Ir para a Luz preenche de Alegria e afasta o sofrimento que não tem mais qualquer tomada na sua
Consciência, como no seu corpo.

Assim como lhes foi dito e repetido: vão para a simplicidade, vão para a humildade.

Se os seus condicionamentos de vida os levarem a exercer relações, atividades, de natureza complicada, ser-
lhes-á necessário renunciar ou sofrer cada vez mais.

Compreendam bem que não é a Luz que os faz sofrer, mas o seu próprio afastamento da Verdade e da Luz.

A Luz é leveza, Alegria, serenidade, Presença a si mesmo.

Isso se situa diretamente em um ponto específico do seu corpo, denominado Coração.

Abrir o Coração não é a abertura do mental, mas uma abertura real, concreta, física, tangível, indiscutível, da
sua Presença a si mesmos, manifestada pela própria Vibração do que vocês chamam de chakra e do que nós

chamamos de Coroa Radiante do Coração.

Neste espaço, tudo é solução, tudo é evidência, tudo se resolve.

Não existe nenhum, absolutamente nenhum obstáculo, que não possa ser transcendido pela Presença.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: quando não podemos estar presente nas canalizações, podemos sentir e viver as mesmas
Vibrações, ouvindo-as ou lendo-as nas transcrições?

Bem Amada, felizmente isso é assim, se não, falaríamos em vão e as nossas palavras se perderiam entre as
suas palavras.

Eu frequentemente disse que a Vibração da Presença, que a Vibração do Coração é de longe superior às
palavras.

Mas algumas palavras são portadoras desta Vibração, por que elas estão ligadas, de maneira intensa, à
evidência da Verdade.

Assim, além mesmo da sua Presença física, além mesmo da compreensão do que acontece, uma multidão de
Seres Humanos vive a quintessência.

Eu diria mesmo que é desejável viver a quintessência sem mesmo colocar palavras em cima por que, se vocês
vivem a Vibração, as palavras não têm mais o sentido que vocês lhes atribuem.

Elas se tornam, elas mesmas, Vibração.

Quer eu pronuncie a palavra Amor ou a palavra ódio, não tem mais qualquer sentido, porque é a Vibração do
Coração que carrega isso.

Assim, alinhando-se na sua Presença, não existe qualquer palavra que possa feri-los.



Há apenas palavras que os alcançam pela Vibração.

Vocês poderiam tapar as orelhas e permanecer aqui e viver a Essência, por que vocês estariam na Vibração e
não unicamente à escuta da cabeça.

Nós agimos assim, no Conclave, através de reuniões Micaélicas que lhes foram dadas há mais de um ano.

Alguns seres, obviamente, viveram esta transformação sem nada conhecer do que acontecia.

Eles, entretanto, viveram isso.

O Coração deles estava pronto.

Não há, portanto, impossibilidade de viver isso fora mesmo da minha Presença, fora mesmo da sua Presença
neste espaço.

Assim funciona a Verdade.

Ela jamais estará, no seu mundo, inscrita nas palavras, porque a palavra que não é Vibrada, permanece letra
morta e condicionamento.

É solicitado, hoje, para irem além dos condicionamentos, além das crenças, além das ideias, a fim de
penetrarem na Vibração da Coroa Radiante.

Eu frequentemente disse que a Inteligência da Luz necessitava do seu abandono à Luz.

Vocês jamais seriam, jamais, tão inteligentes quanto a Luz.

Resta-lhes, portanto, apenas tornarem-se a Luz, o que vocês São, de toda a Eternidade, antes de terem vivido
esta experiência da limitação.

Há, portanto, apenas que reconquistar, ao se abandonar, o que vocês São.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: por que o que vemos diante de nós matiza-se por vezes como uma ligeira bruma?

Isso participa da mensagem privada que eu dei, agora, a alguns de vocês.

O que vocês chamam de véu ou de bruma diante dos olhos é um paradoxo, pois se trata da infiltração da Luz
Autêntica Vibral que começou em meio ao seu mundo.

Os seus olhos veem isso como um véu.
O paradoxo é que se trata de um desvendamento que deve revelar-lhes a Verdade.

Devido ao seu isolamento nesta matriz, isso lhes aparece como um véu.

Mas esse véu não é um véu.

Vocês começam a perceber, pelos seus sentidos (sentido tátil e sentido visual, sentido auditivo para outros),
a Luz.

Isso lhes aparece, efetivamente, como um véu manifestando-se fora dos seus espaços de interiorização, por
momentos, às vezes, e frequentemente de improviso.

Assim, o desvendamento da Luz, consecutivo à desconstrução que termina amanhã, do Arcanjo MIGUEL: uma
série de ilusões, de falsificações, que levaram à existência deste mundo, cai.

Caindo, a Luz chega.

Ela se desvenda, revelando-se.

E vocês, que não estão ainda totalmente desvendados a vocês mesmos, vivem isso como um véu, como uma
sombra.

Isso é muito lógico e corresponde ao que vocês irão viver, cada vez mais.

Neste espaço de manifestações da Luz, em meio mesmo ao seu ambiente, caberá a vocês, a vocês também,
entrarem nesta Dimensão pelo Fogo do Coração, pelo Triângulo Sagrado, pela Coroa Radiante da Cabeça, e

se reunificarem.



É isso que está em andamento, que lhes será detalhado pelo Arcanjo MIGUEL, que abre o período dos dois
primeiros meses da Presença do Arcanjo URIEL, prefigurando a vinda das últimas Chaves Metatrônicas para o

15 de agosto do seu ano.

Isso lhes dá tempo para aclimatarem-se à Vibração, para aclimatarem-se à Luz e se abandonarem à Luz.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: como uma pessoa esquizofrênica pode contatar a Presença?

Bem Amada, uma pessoa chamada de esquizofrênica, ou com outras patologias, como vocês as nomeiam,
está já conectada com a Presença.

O seu problema não é a conexão com a Presença, mas a conexão com este mundo.

Do mesmo modo, vocês não têm que se preocupar com os seus filhos.

Preocupem-se com vocês mesmos.

A melhor maneira de estabelecer a Presença, a melhor maneira de estabelecer a Luz, nesse mundo,
é estabelecê-la em vocês.

Enquanto vocês procurarem estabelecê-la no outro, além de vocês, vocês irão se afastar da Luz.

Vocês estão nos tempos reduzidos.

Esses tempos reduzidos não podem ver a aplicação de regras antigas, que permitiram aproximar-se da Luz,
como o sentido do serviço, como a compaixão, como o Bakti Yoga e outros termos existentes na humanidade.

Vocês devem estabelecer a Luz em vocês, assim como Arcanjo MIGUEL lhes disse.

Estabelecendo a Luz em si mesmo vocês servem o mundo de maneira muito mais útil do que entrando nos
jogos da dualidade (fazer o bem para se opor ao mal, ou o inverso) que prevaleceram no seu mundo, baseados

nas forças de oposição, baseados nas forças gravitacionais, baseados na oposição elétron/nêutron/próton.

Cabe a vocês acolherem a Vibração ou não acolhê-la.

Cabe a vocês irem para a Unidade ou não viverem a Unidade, ou negarem, até mesmo, qualquer possibilidade
real.

Ser-lhes-á feito segundo a sua Vibração.

Ser-lhes-á feito segundo a sua fé.

Ser-lhes-á feito, não por uma autoridade exterior, mas lhes será feito por vocês mesmos, sobre vocês
mesmos.

Assim é a etapa na qual vocês entram, da Ressurreição final.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: por que não chegar a se projetar a partir do final do próximo mês de junho?

Bem Amada, eu diria, feliz daquele que não chegar a se projetar no instante seguinte, no minuto seguinte,
porque isso assinala a sua Presença, a si mesmo, no instante (no agora).

Vários seres humanos que percorreram os caminhos da encarnação e que atingiram e alcançaram este estado
de Consciência final lhes disseram, sem exceção: a Luz está no presente.

A Luz está na parada do tempo.

CRISTO lhes disse: ‘procurem o Reino dos Céus, que está no Interior, e o resto seguirá’.

Querer projetar-se é uma saída do presente.



Assim, portanto, o fato de não poder projetar-se no amanhã, no minuto seguinte, assinala a chegada da Luz.

Não há necessidade que não possa ser satisfeita pela Luz, sem qualquer exceção.
O seu desafio situa-se, uns e outros, nesse nível.

Vocês vão viver a confiança, o abandono à Vibração do Coração, ou vão recusar?

Vocês foram muitos, sobre esta Terra, a viver o efeito da Coroa Radiante da cabeça.

Vocês foram também um pouco menos, mas mesmo assim numerosos, a viver o despertar da Coroa Radiante
do Coração.

Vocês começam a viver o despertar do Triângulo Sagrado.

Resta, como foi dito pelo Arcanjo MIGUEL, reunificar a Tripla Lareira.

Esta reunificação passa pela necessidade absoluta de que a sua Consciência viva o instante presente e não o
instante seguinte.

Assim, portanto, a incapacidade para se projetar, seja qual for esse instante seguinte, quer seja o minuto
seguinte, o ano seguinte, efetivamente não tem mais sentido.

Quanto melhor vocês ajustarem a sua Presença à Presença, melhor a sua vida será preenchida e melhor ela irá
se desencadear segundo a simplicidade.

Isso não quer dizer inação, por que, na Inteligência da Luz e neste abandono, impulsos vão nascer.

Eles irão indicar o caminho para algumas mudanças que vão ocorrer com evidência e com facilidade.

Nos mundos da Graça, a ação é fácil.

A ação é suportada e levada pela Luz e não mais pela vontade individual.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: se tivermos a impressão de que se passaram alguns minutos após uma meditação muito
mais longa, isso pode ser uma das manifestações da Presença?

Sim.

Isso é acesso ao Estado de Ser, acesso ao tempo fora do seu tempo.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: poderia nos falar do que é chamado de Triângulo Sagrado?

O Triângulo Sagrado tem a sua fonte e a sua origem no próprio fundamento da vida, chamado, em meio à maior
parte dos modelos tradicionais, mesmo falsificados, de Trindade.

O que sustenta os Universos, no seu deslocamento dimensional, está em relação direta com formas de
Consciência denominadas Triângulos.

O Triângulo Sagrado é a imagem, na sua estrutura, em relação com esta ressonância, suportando a Árvore da
Vida, a sua coluna vertebral.

Trata-se do sacro.

O Triângulo Sagrado é o lugar onde se encontra o Fogo.

O Fogo do despertar, o Fogo da Terra, o Fogo do Amor.

Aquele que está neste corpo, asfixiado, e que hoje se desperta e se eleva.



Aquele que, na Terra, foi asfixiado e que hoje se desperta através do que vocês chamam de atividade vulcânica
e através da ampliação e do crescimento do raio da Terra.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: como participar do despertar desse Triângulo Sagrado?

Bem Amada, o despertar do Triângulo Sagrado é consequência, primeiramente, do despertar da Coroa
Radiante da Cabeça, secundariamente, da ativação da Coroa Radiante do Coração.

A ativação dessas duas Coroas Radiantes é a garantia absoluta de que o Fogo do Triângulo Sagrado poderá
elevar-se sem encontrar resistência e sem anomalia no plano da sua Consciência.

Não há, portanto, que facilitarem o despertar do Triângulo Sagrado, mas que se instalarem no seu Coração.

O resto irá ocorre, espontânea e naturalmente.

A Chave, a única Chave, é a Vibração da Coroa Radiante do Coração, a Vibração do chakra do Coração, por
intermédio de seis pontos de Consciência do Coração, nomeados pelo Mestre RAM (1), que lhes serão

explicados ao mesmo tempo que as Doze Estrelas de Maria, em suas funções, pelo próprio Arcanjo
METATRON, após a Unificação da Consciência de 17 de julho, no momento mais oportuno da realização da

Cruz Cósmica no seu Sistema Solar, a partir de 07 de agosto até 18 de agosto.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: como encontrar a orientação e a criatividade?

Bem Amada, a orientação, a criatividade, a Alegria, o florescimento não são mais, hoje, encontráveis pelas
regras de funcionamento tais como as conheceram.

A única Fonte da sua orientação, da sua criatividade, da sua Alegria, da sua satisfação, está e apenas poderá
estar na Vibração do Coração e na sua percepção.

Pois não se trata de uma visão do mental, mas de uma percepção real, concreta, direta, da Vibração da Coroa
Radiante do Coração no seu peito.

Aquele que se estabelece no seu Coração, pela Vibração, vê manifestar-se para si muitas Graças que fazem
com que a sua vida se torne evidência, torne-se Confiança e torne-se orientação.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: Por que a Kundalini para no pescoço e não sobe até a coroa?

Bem Amada, a fase de subida do despertar do Triângulo Sagrado, no canal mediano da coluna vertebral, para
no nível oportuno para cada um.

Isso é medida de proteção.

Do mesmo modo que em seus espaços de alinhamento à sua própria Presença, alguns de vocês vão sentir,
em número importante, a sensação de estarem presos pelos tornozelos ou pelos pulsos.

Isso é proteção do seu próprio Estado de Ser para que vocês não desapareçam, por enquanto, deste plano.

Nós temos necessidade de vocês neste plano.

Eu entendo por plano, o Plano e o seu plano dimensional.

Vocês todos, sem exceção, fazem parte de um plano que aceitaram desde a sua primeira descida nesta



Ilusão.

O acesso ao Estado de Ser, o acesso à Vibração e à Presença do seu próprio Coração, não estão aí para
revelar-lhes as suas memórias de vidas passadas, mas a memória final da sua Promessa e do Juramento da

FONTE.

É esse despertar que irá firmar o seu desaparecimento deste plano e a sua entrada na Glória.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Questão: há uma maneira de ser terapeuta sem estar na dualidade?

Bem amada, nenhuma.

O ato de terapia, quer seja proveniente da sua ciência mais estridente, das suas tecnologias de ponta, como
vindas do sentido energético mais apurado e do dom mais aguçado que exista nas capacidades para cura, é e

irá permanecer, como nunca, um mecanismo dual.

O Estado de Ser, o acesso à sua Dimensão de Eternidade se faz pela renúncia às suas crenças.

Crença na própria existência do princípio de desequilíbrio, existindo apenas nesse mundo e em nenhuma outra
parte, aliás, das Dimensões Unificadas.

Para muitos, o ato de terapia foi um meio de aprendizado de vocês mesmos.

Hoje, vários daqueles que vocês chamam de terapeutas deram-se conta disso.

Esse é o próprio sentido, Bem Amada, da sua questão.

Na Presença não existe qualquer sofrimento, qualquer doença, qualquer desequilíbrio.

A Presença é equilíbrio.

Presença.

... Efusão de Energia ...

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem Amados Filhos da Luz, Bem Amadas Sementes de Estrela, bem amados Filhos da Lei do Um, eu lhes
digo, com o Arcanjo URIEL, com o Gênio Vehuiah, bem-vindos à sua Presença.

Acolhamos.

... Efusão de Energia ...

Até breve, Bem Amados.

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

1 – ‘Meditação Direcionada para o Coração’:

http://www.portaldosanjos.net/2009/07/protocolo-meditacao-guiada-sobre-o.html
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Questão: por que se tem frequentemente dor nas costas, nesse momento?

Bem Amada, assim como o sabe, o Fogo da Terra se desperta.

Você o constata nos vulcões.

Você o constata nos sismos.

O que acontece no exterior, como sempre disse, acontece também em seu Interior.

Alguns Seres Humanos vivem reajustes importantes.

Esses reajustes permitem e permitirão, a partir de agora, o despertar e a subida do que é chamado do Fogo
Sagrado.

Esse Fogo sagrado sobe para juntar-se ao Fogo do Coração.

Isso pode traduzir-se efetivamente, não por resistências, mas, antes, por desequilíbrios, que preexistiam e
anteriores a esta subida, que devem, assim, ceder e desaparecer.

Isso pode efetivamente ocasionar processos que vocês chamam dolorosos, correspondentes a essas fases
de reajustamento.

***

Questão: os animais têm uma Consciência e um caminho espiritual como nós?

Bem Amada, absolutamente tudo, mesmo dentro desse mundo falsificado, tem uma Consciência.

O próprio átomo, assim como o nomeiam, tem uma Consciência.

Existe assim uma Consciência do elétron.

Existe assim uma Consciência do fóton.

Quem diz Consciência, diz igualmente possibilidade de evolução, possibilidade de transformação e
possibilidade de modificação.

Assim, não unicamente a alma humana é dotada de Consciência.
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Isso dito, a alma não é a Consciência.

Isso dito, sua personalidade não é a Consciência.

Ela é um fragmento da personalidade, um fragmento da Consciência é um fragmento do Ser que vocês são,
além da Ilusão.

Obviamente, tudo é dotado de Consciência.

A própria vida.

Os Universos Unificados ou dissociados são dotados de Consciência.

Não poderia existir Vida ou simples manifestações, sem uma pré-existência da Consciência.

A Consciência é, antes de tudo, Vibração.

Esta Vibração e esse movimento está inscrito no átomo.

E está inscrito no que vocês chamam de fótons, e está inscrito nas suas células (células animais, células
humanas ou células vegetais).

Ela está inscrita no que vocês chamam de cristalografia, dentro mesmo dos cristais.

Ela existe nos locais mais remotos dos Universos, mais próximo da Fonte, como mais afastado da Fonte.

Sem isso, a Consciência não podendo manifestar-se, não haveria estritamente nada.

***

Questão: poderia desenvolver a frase de Miguel de 05 de maio último que era: «esqueçam de dar
prazer à sua personalidade»?

Bem Amada, presumo que o que Miguel quis dizer com isso é que as fontes de contentamento não se situam
mais no nível da personalidade.

A personalidade faz parte do corpo de ilusão.

Ela é levada a desagregar-se e a desaparecer, não por seu feito, o que assinará, obviamente, aí também, a
Presença do ego (um ego invertido, entretanto, ego assim mesmo).

Aceitar que a fonte do seu contentamento, que a fonte das suas alegrias, a fonte mesmo dos seus prazeres,
vem do Coração, é uma etapa importante na transformação que vocês vivem.

Não há maior satisfação do que viver a Vibração do Coração.

Não há maior contentamento, em sua humanidade, do que viver esta transformação que precede a Ascensão.

***

Questão: qual é o papel do petróleo dentro da Terra?

Bem Amada, o petróleo é o sangue da Terra.

Esse sangue que se propaga atualmente, anunciado nas profecias mais antigas (quaisquer que sejam, de
inspiração bíblica, de inspiração xamânica), corresponde, aí também, a uma elevação da Terra.

Isso irá se refletir, como o compreenderam, para a maior parte de vocês, pelo desaparecimento quase total de
toda vida marinha que existe nesta Dimensão.

O que não quer dizer, ainda uma vez, o final da vida mas, bem real e concretamente, o final da Ilusão.

Vocês entraram no final dos tempos, assim como lhes foi anunciado.

Este final dos tempos e o final desse mundo não é o fim desse mundo, bem ao contrário.



A Ressurreição anunciada é prometida.

O petróleo é portanto o que alimenta a Terra. 

É o que permitiu à Terra flutuar, literalmente, em seus continentes que tinham sido fragmentados quando do
isolamento da Terra nos mundos dissociados.

Hoje, esta Terra se transforma.

Ela deve, ela também, viver a sua Ascensão, a sua elevação, a sua transformação, ao mesmo tempo que
vocês.

O que vocês vivem, ela o vive.

Esta efusão de sangue é uma efusão da Alma, uma efusão da personalidade que permitirá atualizar o Fogo do
Coração, no próprio seio da Terra.

***

Questão: será melhor então evitar banhar-se no mar salgado com relação ao fenômeno de
purificação que vive Gaia?

Bem Amada, não, absolutamente não.

Não há qualquer proibição.

Se você estiver no seu Coração, você pode se banhar onde o quiser, mesmo no Fogo.

***

Questão: como suprimir o ego, suas vontades mesmo para o que se refere à espiritualidade?

Bem Amado, isso participa do mesmo processo que o princípio do bem e do mal.

Portanto, assim que perceber, em você ou no outro, o que se chama de ego espiritual, ou alteração da
personalidade, é que, obviamente, existe, em você, esta cicatriz mesmo.

Você não pode descrever o que não existe em você.

Assim mesmo, descrever o mal, o que está mal, corresponde à experiência que você tem.

Assim mesmo, descrever o bem, corresponde à experiência que você tem.
O bem e o mal participam da dualidade.

Os mundos Unitários não têm que fazer essas definições de ego espiritual, não têm que fazer essas definições
que, de fato e em última análise, são apenas obstruções à Clara Consciência.

O ego não pode se opor à Luz.

É a consciência limitada, ela mesma, que participa do ego, que se opõe e que quer resistir.

A melhor maneira, ainda uma vez, de aceder a esta Dimensão do Estado de Ser, a esta Vibração do Coração
(que muitos de vocês já vivem) é, obviamente, a humildade.

A humildade é algo que não pode se desenvolver na personalidade limitada.

A humildade corresponde também a uma certa forma de neutralidade.

Viver na Alegria, viver vivenciando cada instante, estando consciente do instante, é já uma grande etapa para o
seu Estado de Ser.

Sair da dualidade, aceitar o princípio da Unidade, antes de vivê-lo, é, aí também, uma etapa indiscutível da sua
elevação.



De fato, vocês foram condicionados, desde tempos imemoráveis, nesta densidade ilusória, a considerar que
fazer o bem iria liberá-los.

Ora, o bem como o mal jamais irão liberá-los desta ilusão.

Eles mantêm, pelo contrário, a Ilusão.

Eles foram criados para isso e unicamente para isso.

É isso que vocês têm que aceitar inicialmente, mesmo sem compreender os fundamentos, e, em seguida,
vocês poderão manifestar, deste modo, o seu aspecto ilimitado.

Manifestando este aspecto ilimitado, cujo testemunho é a Vibração do Coração, não poderá jamais existir o
menor questionamento sobre qualquer ego espiritual.

O ego espiritual, assim como o nomeia, o Bem Amado, corresponde ao que eu chamaria de estados
emocionais exacerbados.

Lembrem-se de que o Coração é Presença, assim como lhes enunciei mais cedo, e fazer viver esta Presença
é o que os aproxima do Ilimitado.

Esta Presença é o que os aproxima da pureza, da humildade e, sobretudo, ainda uma vez, da simplicidade.

Para que lhes serve conhecer mesmo os sistemas de chakras?

Para que lhes serve ter o conhecimento de todas as línguas?

Assim como disse alguém que vocês conhecem bem, para aqueles que conhecem os seus escritos: «se você
tiver todas essas crenças, todas essas faculdades, todas essas possibilidades, mesmo aquela dos Anjos, se

lhe faltar o Amor, você não é nada».

E o Amor é simples.

O Amor é humilde.

O Amor toma paciência.

O Amor não se infla jamais de orgulho.

O Amor é.

No Fogo do Coração, o conjunto de imperfeições da personalidade é queimado em si.

Não é questão, ainda uma vez, de combater tal ou tal coisa que exista no que vocês são, porque vocês não
podem negar o que vocês são.

Vocês devem aceitar.

A aquiescência, a aceitação, o abandono à Luz é, hoje, uma coisa extremamente fácil porque, nos tempos
antigos, na dualidade, era necessário fazer esforços enormes para se elevar acima das condições do ego, da

dualidade, do Manipura chakra, assim como vocês o nomeiam.
Hoje, a Luz chegou a vocês.

A Luz se infiltra entre vocês e a Luz lhes revela a vocês mesmos.

Nada mais há a fazer senão acolhê-la, recolhê-la e deixá-la desabrochar como uma flor.

Nada mais.

Absolutamente nada mais.

O resto é apenas a agitação mental ou agitação emocional.

Tudo é extremamente simples.



Extremamente simples.

***

Questão: poderia desenvolver a frase: «ame e faça o que te dá prazer»?

Bem Amado, a partir do momento em que você amar, em Espírito, em Verdade e em Vibração, e não segundo
os conceitos da personalidade, fazer o que te dá prazer estará sempre de acordo com o seu Coração.

A partir do momento em que o seu Coração estiver aberto, a partir do momento em que a Vibração do Coração
estiver estabelecida, você jamais estará contrário à Unidade.

A Vibração do seu próprio Coração é o guia do que está em conformidade com ele ou em desacordo com ele.

Faça o que te dá prazer: o que lhe dá prazer, não no nível da personalidade, obviamente.

Você irá constatar por si mesmo que, nesta Vibração do Coração que você estabeleceu nesses momentos de
meditação ou em outros momentos, se você se afastar desta Vibração, a Vibração afastar-se-á de você.

E, naquele momento, você retornará à dualidade e ao sofrimento.

Apenas através da repetição desta experiência que lhe é possível, para muitos de vocês, desde algum tempo,
desde alguns anos para outros, realizar esta Verdade.

Amar basta.

Amar não quer dizer adotar simplesmente atitudes mentais ou emocionais em relação com o que a sua
personalidade concebe por Amor.

Viver no Amor é viver no Fogo do Coração.

O Fogo do Coração é o Amor.

O Fogo do Coração é esta Luz indizível que os banha a partir do momento em que o chakra do Coração estiver
em total abertura.

Esta total abertura pode também limitar-se ou expandir-se em função, justamente, do que vocês fazem.

Se vocês permanecerem no eixo do seu Coração, tudo o que lhes dará prazer estará ligado, de maneira
irremediável, a esta abertura do Coração.

Quer seja cultivando flores, quer seja mesmo fazendo coisas desagradáveis, como, discutirem, como vocês
dizem, com uma outra pessoa.

Enquanto permanecerem na harmonia da Vibração do Coração, nada de desagradável pode lhes acontecer.

Absolutamente nada.

É isso que vocês farão, cada vez mais, a experiência e o aprendizado.

Vocês entraram nesses tempos aí, agora.

***

Questão: foi aconselhado alimentar-se de líquido. Poderia desenvolver sobre esse assunto?

Bem Amado, isso é muito simples para compreender do ponto de vista da sua fisiologia.

Mesmo considerando as regras, por exemplo, de sistemas nutricionais muito elaborados (como a nutrição, por
exemplo, ayurvédica), se vocês se alimentarem de alimentos que elevam as Vibrações, se forem de natureza
sólida, vão provocar, em um primeiro momento, um esforço chamado de digestão e um afluxo de sangue, em
relação direta com o que vocês chamam de Manipura chakra [plexo solar] e, portanto, o que está em relação

com a personalidade.

Se vocês se alimentarem de líquido, a etapa de alquimia e de digestão primária, no estômago, será suprimida.

Os alimentos passarão imediatamente para um chakra diferente.



Não haverá, portanto, trânsito de alimentos no chakra da personalidade.

Eles serão banhados diretamente na sua fisiologia, sem serem impregnados por suas próprias emoções e por
seus próprios sentimentos.

O alimento será então restituído, na sua fisiologia, sem estar impregnado da sua própria personalidade.

O líquido, de fato, não tem necessidade de permanecer no Manipura chakra, mas penetra diretamente no que
é chamado de chakra do baço e o Svasistana chakra.

Assim, portanto, privilegiando a dieta líquida, vocês ajudam o seu nível de Consciência se elevar.

Você ajuda, assim, a não mais nutrir a personalidade, mas o coração e o seu corpo, que é o seu Templo.

***

Questão: como se pode viver no Coração e ao mesmo tempo discutir com alguém?

Bem Amada, não há convenções sociais que a façam crer que estar no Coração é estar, como dizem, na «paz
e amor».

Estar no Coração é estar na afirmação.

Afirmação, não de si, mas afirmação do Coração e da Luz.

Obviamente, a ‘lei de atração e de ressonância’ vai fazer de modo que, durante a sua vida, a partir do momento
em que o seu Coração estiver aberto, você não encontrará oposição.

Mas, obviamente, a partir do momento em que esse Coração se abrir, aqueles que fazem parte do seu
ambiente e que não têm o Coração aberto, vão, obviamente, entrar em conflito com você, porque você escapa,

abrindo o seu Coração, à sua própria dualidade e, de uma maneira ou de outra, à sua própria possessão.

Ora, é insuportável, para a personalidade, ser despossuída, porque o próprio princípio da sua personalidade é
possuir.

Olhem mesmo o modo pelo qual vocês amam alguém.

Amar alguém é possuí-lo, enquanto que amar deveria ser torná-lo a si mesmo e torná-lo livre.

A maior parte de vocês, nesta Dimensão, construiu laços afetivos, laços de amizades, onde existem somente
laços de posse.

Estes existem de maneira inexorável, no nível energético, no nível Vibratório.

Existe sempre, dentro de uma relação não construída no Amor real, Vibratório, no nível do Coração, o que é
chamado de ‘ganhador e perdedor’.

O que absolutamente não existe quando vocês estão estabelecidos firmemente na Vibração do Coração, por
um tempo suficientemente longo, que permite realizar o ‘princípio de atração e de ressonância’.

Mas o momento da abertura é um momento por vezes delicado.

É nesse sentido que lhes é aconselhado nutrirem-se de alimentos líquidos, privilegiarem os momentos de
solidão, os momentos na natureza, para não serem confrontados por aqueles que, justamente, não querem

esta Luz.

Nada há de mais desconfortável, para o ser humano, do que mudar as suas crenças, mudar os seus
fundamentos e aceitar o novo e o desconhecido.

É, no entanto, o que está lhes acontecendo.

***

Questão: poderia nos falar da expressão: «acolher a Luz Crística em Unidade e em Verdade»?

Bem Amada, existem muito numerosos modos falsificados de acolher a Luz Crística.

Creio que você tem vários exemplos, dentre aqueles que vocês chamam de religiosos, que deveriam acolher a
Luz Crística, mas que acolhem apenas a luz de seu próprio ego, porque eles estão na dualidade.



Eles deram sua fé, sua adesão, ao princípio dual, criado pelas igrejas, a partir do zero, pelo homem e
certamente não por Cristo.

«Acolher a Luz Crística, em Unidade e em Verdade» corresponde a preparar o seu Templo Interior para a
recepção da Luz Crística, para a recepção da Luz Unitária.

Isso passa, assim como sempre foi dito pelos seres conforme à vontade de Cristo (mesmo nos organismos
falsificados, como a igreja católica), penso em particular em um muito grande ser como o Padre Pio, falando

também de certos seres dentro do seu sistema ocidental, como do sistema hindu, por seguirem os passos de
Cristo.

Seguir os passos de Cristo é permanecer humilde.

É estar na Verdade da simplicidade.

«Acolher a Luz Crística» necessita de passar pelo Coração e não pela cabeça.

É toda a diferença entre o que é chamado de Luz do Coração e de Luz ligada à ilusão Luciferiana.

A maior parte dos ritos existentes neste planeta, construídos pelos homens sobre modelos existentes bem
reais, como Cristo, ou como Buda, ou como outros, foram unicamente instaurados para afastá-los do Coração,

mas para fazê-los penetrar a Luz na cabeça e certamente não no Coração.

Ora, mesmo nesses organismos falsificados, alguns seres tiveram êxito para viver o Coração.

O que lhes é solicitado, hoje, para acolher esta Luz Crística em Unidade e em Verdade, é algo que apenas
pode manifestar você mesmo frente a você mesmo e certamente não através de um rito exterior, qualquer que

seja.

Toda falsificação tem se centrado no que tem sido ensinado ao Ser Humano, acreditando que era preciso
passar por um intermediário para aceder à Fonte.

A Fonte não precisa de intermediário algum.

São apenas as suas crenças, nesta ilusão, que permitiram esta separação.

Jamais a Fonte quis separação.

Jamais o seu Espírito e o seu Estado de Ser quiseram esta separação.

Assim, restabelecer a Verdade corresponde a perceber esta Vibração do Coração, dentro da qual a Luz
Crística, em Verdade e em Unidade, vai começar a entrar na encarnação.

O próprio Arcanjo Miguel, em sua última intervenção, revelou-lhes, de certo modo, o seu selo e a sua
impressão em vocês.

Vocês são, efetivamente, no seu Estado de Ser, portadores da Vibração de Cristo, portadores da Vibração de
Miguel e, sobretudo, portadores da carne de Maria, porque vocês são seus filhos.

Existe, assim, em vocês, uma série de Vibrações, ainda desconhecidas e, no entanto, inscritas no que vocês
são, que apenas demandam se desvendar, se revelar e se manifestar.

Assim, acolher a Luz Crística, em Unidade e em Verdade, é a etapa preliminar ao acolhimento do retorno
do Mestre da Luz, ao acolhimento de Ki-Ris-Ti, aquele que vocês nomearam Jesus Cristo.

***

Questão: os habitantes de Sirius encarnados hoje terão outro papel assim que tiverem deixado a
Terra?

Bem Amado, gostaria primeiro de saber o que você entende por habitante de Sirius que vivem nesta Terra.

É profundamente diferente ter linhagens em relação com Sírius e com os povos Delfinoides, ou com outros
povos que existem em Sírius relacionados com as linhagens canídeas.

Agora, o que você chama de habitantes Sirianos nesta Terra?

Os mamíferos marinhos, os golfinhos, por exemplo?

Bem Amado, no que se refere aos mamíferos marinhos, que a maior parte efetivamente vem de Sírius, eles
retornarão simplesmente para seu mundo.



O papel de ‘guardião dos oceanos’ não tem mais lugar de ser, a partir do momento em que a vida nos oceanos
não existe mais.

Do mesmo modo, os povos intraterrenos de origem Delfinoide, em relação direta com as Dimensões ligadas a
Sírius, não terão mais razão de permanecer sobre esta terra, assim que ela tiver realizado a sua Ascensão.

***

Questão: uma vez ativada uma coroa radiante, é útil continuar os protocolos?

Bem Amada, a resposta é diferente segundo cada ser.

Alguns têm necessidade de repetir, ainda, esses diferentes exercícios para estabelecer a Coroa Radiante do
Coração ou da cabeça.

Outros, enfim, vão se aperceber de que ao final de certo número de tempo transcorrido, a Vibração está
instalada.

Nesse caso, obviamente, é a experiência da própria vida que irá guiá-lo no modo mais exato para você
estabelecer e manter a Vibração da Coroa Radiante.

Assim, naquele momento, você não será mais submetido à repetição de certo número de exercícios, mas, bem
mais, a experiência da própria vida que irá lhe permitir manter esta Vibração.

***

Questão: agora que Lúcifer está redimido, pode ser desejável recorrer à sua radiância?

Bem Amado, o Arcanjo Lúcifer redimido não faz mais parte da ordem desta criação.

Ele foi substituído, assim como foi anunciado, pelo Arcanjo Jofiel.

Não se esqueça de que Lúcifer pessoalmente está redimido, mas que as forças Luciferianas existentes em
algumas Ordens (bem conhecidas hoje do seu Universo e desse mundo, em particular) estão ainda, por

enquanto, em pé.

Portanto, pode ser desejável evitar esse gênero de coisas.

***

Questão: o que é do vulcão francês que se encontra na região de Agde?

Bem Amado, o conjunto de vulcões da Terra desperta.

Sem exceção.

Mas você não estará mais aí para ver.

***

Questão: outros estarão ainda aí?

Bem Amada, não haverá estritamente mais qualquer vida no que é denominado ‘terceira Dimensão dissociada’.

Assim como lhes foi anunciado, existe no conjunto dos múltiplos universos e das múltiplas dimensões um
decreto absoluto que assinala o fim absoluto de todas as Dimensões dissociadas no conjunto dos Universos.

***

Questão: o planeta Terra pode viver várias Dimensões simultaneamente?

Bem Amada, do mesmo modo que existe em você um consciente e um inconsciente, do mesmo modo que



existe em você um corpo físico e outro corpo mais sutil, a Terra, também, apresenta outros corpos, mas esses
outros corpos existem em uma mesma Dimensão, assim como os seus corpos ditos sutis existem nesta

terceira Dimensão.

O corpo de Estado de Ser da Terra não está ainda construído, não se juntou ainda, se preferir, portanto, não se
pode dizer que existe de maneira simultânea, contrariamente aos corpos sutis.

Seria um erro crer que existe uma Terra de 3ª Dimensão, uma Terra de 5ª Dimensão, uma Terra de 11ª
Dimensão, etc., etc.

Existe uma Terra que tem sido falsificada, comprimida sob a ação conjunta de forças gravitacionais, de forças
magnetosféricas, de forças ionosféricas, de forças heliosféricas, que têm sido induzidas pelos «maus

rapazes», como os nomeamos.
Isso é uma ilusão.

O que vocês veem com os seus olhos, e os modelos matemáticos, os modelos científicos que vocês
construíram, são apenas aplicáveis nesse mundo.

Aliás, vocês estão limitados pela velocidade da Luz.

O que não é de modo algum o caso nos mundos Unificados.

Assim, a passagem de uma Terra de 3ª Dimensão para o que se poderia chamar uma Terra de 5ª Dimensão,
necessita, assim como o dissemos, da desconstrução de uma série de coisas que existem neste Universo

local.

Nós desconstruímos isso.

O Arcanjo Miguel, nós mesmos, o conjunto das forças da Confederação Intergaláctica, lograram êxito, como
sabem, em romper o isolamento deste universo como de outros universos que haviam sido falsificados.

Assim, portanto, irremediavelmente, a Luz se estabelece.

Não será permitido e não existirá qualquer exceção a esta regra de restabelecimento da Luz.

Simplesmente existem consciências que foram tão privadas desta confiança à Luz que lhes será necessário
certo tempo de descondicionamento para mergulharem na Luz.

Nesse sentido, existirá, portanto, o que é chamado as 3ªs dimensões à base de carbono, mas, elas também,
ligadas à Fonte.

Será preciso, de fato, um certo tempo para algumas formas de Consciência fazerem a reversão de
Consciência apta ao seu acesso aos múltiplos universos Unificados e aos múltiplos universos, sobretudo,

livres.

Isso irá se construir, levará o tempo necessário mas, em qualquer caso, não haverá restabelecimento de uma
3ª dimensão dissociada, seja neste universo, como no conjunto dos universos que foi falsificado.

************
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Questão: a Consciência escolheu a densidade ou foi presa por ela?

Bem amado, assim como foi desenvolvido por muitos intervenientes, neste canal como em vários canais
diferentes, a Consciência permaneceu livre, em meio a esta densidade, livre para explorar o plano de carbono

e ali realizar experiências não cortadas da FONTE.
Chegou, em seguida, um momento que permitiu prender, literalmente, a Consciência livre em meio a esta

forma de carbono.
Naquele momento, a Consciência não estava mais livre para ir e vir nesta densidade, com toda liberdade.

Ela descobriu-se, naquele momento, prisioneira de um modo de funcionamento.
Dessa maneira, então, a Consciência não estava mais livre.

Hoje, a Consciência reencontra a sua liberdade.
É o caminho que está em curso de desenvolvimento.

É a Vibração que se revela em meio a esta densidade e que, desta vez, vai permitir acabar, de maneira
definitiva, com a matriz, devolvendo então à Consciência o seu aspecto ilimitado e não confinado a esta forma e

a esta densidade.
Trata-se de uma etapa de Ressurreição, de Revelação, onde a Consciência vai reencontrar a sua Dimensão de

origem, a sua Dimensão estelar e também a sua Vibração primordial.
Assim, portanto, a Consciência, ainda está hoje, por enquanto, inteiramente prisioneira desta densidade.

Alguns seres, pelo mundo, tiveram a capacidade, já há um quarto de século, para viver alterações da
Consciência, aproximando-a, ela mesma, da sua própria Verdade.

Hoje, esta Revelação está em curso em uma escala coletiva, envolvendo todas as formas de vida isoladas e
presas na matriz. 

***

Questão: o que fazer com a raiva que se nutre da injustiça e da Luz e que está aumentando?

ANAEL - 26 de maio de 2010 - Autres Dimensions
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Bem amado, atualmente, dois caminhos e duas escolhas: aquele de deixar nutrir da Luz, a personalidade.
Neste caso, a personalidade se amplia, com, por vezes, até mesmo, palavras vindas da linguagem espiritual,

encontrando neste nível um álibi para se manter e se manifestar.
O acesso à Consciência ilimitada e ao Estado de Ser confere a Alegria, confere a Paz.

Isso não é uma negação desse plano no qual vocês estão, mas um modo novo, radicalmente novo, de encarar
as coisas, de ver as coisas e de manifestá-las.

A Luz é apaziguadora.
A Luz é iluminadora.

A Luz se contenta em Ser.
A resistência pode ocorrer de diferentes modos.

Assim, manifestar e criar um sentimento de injustiça participa, de maneira indubitável, da Dualidade.
O acesso à Unidade não abrange qualquer emoção fazendo-o sair do seu eixo.

A melhor ajuda não é viver a injustiça.
A melhor ajuda é encontrar a justiça em si para estabelecer o Estado de Ser.
Naquele momento, a irradiação da Luz virá corrigir, sem dualidade, a injustiça.

É exatamente o que está acontecendo sobre esta Terra.
Assim como lhes disse UM AMIGO, dois caminhos se abrem a vocês: o caminho da resistência e da luta e o

caminho do abandono à Luz.
Eu falo das suas escolhas espirituais.

O abandono à Luz leva a viver a Paz, a Alegria, não unicamente, certamente, não para fechá-los, mas, bem ao
contrário, para liberá-los e ajudá-los a liberar seus Irmãos e Irmãs.

Participar da justiça estará sempre (mesmo se o sentimento de elevação da Consciência puder existir no
mental, de maneira inexorável) ligado à dualidade, aquela que é nutrida permanentemente e que alimenta a

matriz, permitindo-lhe subsistir.
A própria alternância, tal como vocês a viveram, de bem e mal, em suas vidas, em suas humanidades, em suas

civilizações, ilustra o caráter ilusório do equilíbrio em meio à Dualidade, mesmo buscando o bem.
Então, hoje, sim, duas possibilidades Vibratórias, dois caminhos também, serão profundamente diferentes, na

sua vivência como na sua finalidade.
Um caminho irá levar, bem amado, para a liberdade, para a liberação, para o apaziguamento, para o final real da

injustiça, a fim de aceder à Essência e à Verdade.
No outro caso, haverá resistência, haverá insuflação do ego, haverá luta, haverá sofrimento e não haverá ali

Unidade.
Jamais a luta leva à Unidade.

Jamais a oposição irá levar à Verdade.
Somente o princípio de não violência e de aceitação, somente o princípio de acolhimento da Unidade e da

Fluidez, permitirá resolver o conflito deste mundo.
Assim, portanto, manifestar e vivenciar a raiva em reação à Luz, nutre a personalidade e em nenhum caso o

Estado de Ser. 

***

Questão: como ajudar um parente que sofre, física e mentalmente, e que não chega a se abrir para a
Luz?

Bem amado, a melhor maneira de ajudar é sempre ser, você mesmo, a Luz.
Querer a Luz para o outro e dizer que ele não consegue, já é uma visão limitada.

O melhor modo de ajudar é estabelecer-se, é ser você mesmo a sua própria Luz.
A partir do momento em que a vontade de ajudar, a própria vontade de serviço se manifestar em meio à

Dualidade, ela mantém, inexoravelmente, a Dualidade.
Hoje, é solicitado, cada vez mais, para estarem no Ser.

Por que o Ser é ação.
Por outro lado, se vocês se engajarem em uma ação sem estarem no Ser, naquele momento, esta ação nutre e

irá nutrir, eternamente, o que vocês chamam de Dualidade.
Não há qualquer porta de saída em meio à Dualidade.

Ela foi criada, justamente, para fechá-los dentro de uma ação e de uma reação que seriam infinitas, sem fim,
sem fundo e sem forma.

Sair disso participa da identificação com a própria armadilha da Dualidade, que os levou, desde tempos
imemoráveis em suas vidas, a construir o conjunto da sua própria manifestação em meio às leis da dualidade e

não em meio às leis da Unidade. 



***

Questão: é correto apresentar-se a uma árvore pelo oeste e existem árvores fêmeas?

Bem amado, a sua aproximação da árvore pode ocorrer do mesmo modo: de modo dual ou de modo Unitário.
Nos mundos duais, você vai definir regras precisas de aproximação da árvore, ocorrendo por um lado depois

pelo outro.
Do mesmo modo, você pode definir uma qualidade da árvore, em função da sua morfologia, em função

também da sua apresentação.
O acolhimento da árvore em meio aos mundos Unitários é feito de Consciência a Consciência.

A árvore é uma Consciência que une o Céu e a Terra, em todos os sentidos do termo.
A árvore é o mediador do Céu e da Terra.

A árvore é o que permite e que permitiu, na ilusão desta matriz, manter uma coerência da Luz, mínima.
Dessa maneira, então, aproximar-se de uma árvore é sempre válido segundo o que você descreve, a partir do

momento em que você mesmo permanecer submisso a esses condicionamentos.
Hoje, a melhor maneira de ter acesso à árvore é aquela que não é condicionada por uma aproximação

geobiológica, por uma aproximação xamânica, mas por uma aproximação direta, de Consciência a Consciência,
com toda liberdade, seja qual for a maneira ritual, o protocolo usado para se apresentar à árvore.

Assim, portanto, se a sua Consciência for para a Unidade, não há mais necessidade de ter acesso ou de
manifestar quaisquer contatos específicos vindos do universo estabelecido em meio à dualidade.

Deste modo, então, querer procurar o bem e o mal, querer procurar o que é certo e o que é errado, irá
participar, de maneira indizível e de modo permanente, da dualidade.

Aceder à Unidade não requer mais regra.
Aceder à Unidade não requer mais qualquer constrangimento no que vocês acessam em meio à Consciência

liberada, à Consciência na Felicidade.
O que não é a mesma coisa do que ter acesso a uma árvore em meio à Consciência do mental ou da emoção.

Em suma, isso pode ser dito do seguinte modo: a partir do momento em que a sua Consciência aceder aos
campos Unificados, não há mais necessidade de ter regras, não há mais necessidade de respeitar uma série

de condições que existiram em meio à Dualidade.
Devido ao acesso à Unidade, o conjunto da Consciência vai desposar os conceitos Unitários em que o

antagonismo, em que a noção de bem e mal simplesmente não existem mais.
Então, obviamente, a resposta é diferente segundo a sua própria visão e segundo a sua própria percepção de

consciência.
O que existe em um nível não existe mais em outro nível. 

***

Questão: há um significado no fato de que a humanidade tenha tendência a cortar as árvores?

Bem amado, isso é um reflexo de medo induzido por alguns interesses pertencentes à Sombra, que não
querem o estabelecimento da Luz.

Assim, aqueles, em sua vivência separada, em sua visão compartimentada, puderam sonhar ou imaginar, a um
dado momento, que o fato de cortar as árvores iria cortar a conexão da Terra com a Luz.

O que, obviamente, é falso. 

***

Questão: é normal ter a impressão de que o hemisfério esquerdo não funciona tão bem?

Bem amado, é desejável, para estabelecer a Consciência no nível do Coração, que efetivamente o cérebro
funcione cada vez menos. 

***

Questão: como eletrocutar o mental para permitir mais a expressão do Coração?

Bem amado, a resposta está no próprio título da pergunta.
O que significa que quem pergunta é a cabeça.

Quem tem a resposta é o Coração.



Favorecer a expressão da Vibração do seu Templo cardíaco, irá eliminar literalmente a atividade da sua
cabeça.

Você não pode agir na sua cabeça pela sua cabeça.
Você apenas pode agir na sua cabeça favorecendo o Coração.

E jamais de outro modo.
Progressivamente e à medida em que vocês aceitarem viver a Vibração do Coração, progressivamente e à

medida que vocês aceitarem colocar a sua Consciência no Coração, a própria cabeça irá se acalmar.

************
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, em nome do Um, em nome da Fonte, em nome da
Verdade e do Amor, recebam minha bênção.

Em minha Presença e na sua Presença, vamos, juntos, percorrer, através de suas perguntas, através de minhas
respostas e de nossas Vibrações, as suas como as minhas, tentar caminhar juntos neste espaço, a fim de ajudá-los a

irem sempre para mais de Unidade, sempre mais de autenticidade e sempre mais de serenidade.

Assim como o percebem, assim como o leram, assim como o sentem, assim como foi anunciado, muitas coisas, durante
esses tempos que vivem e vivemos a seu lado, são destinadas a conduzir a seu termo, uma transformação da

Consciência planetária e de sua Consciência essencial.

O retorno da Luz Vibral é também o retorno da Alegria e o final de tudo que fez a dualidade, de suas experiências,
de seus sofrimentos.

Bem amados filhos da lei do Um, congratulem-se porque os tempos chegaram de reviver na Unidade.

É uma grande Alegria para nós, Arcanjos, pela nossa Essência e nossa Vibração, participar desse despertar.

Eu sou, entre outros, o embaixador dos sete Arcanjos Criadores que participaram na elaboração desse mundo com a
Divina Maria.

Meu domínio de eleição é a relação.

Meu domínio de eleição está ligado ao planeta Vênus, ao que vocês chamam Amor e à Radiação Rosa.

É-lhes possível, durante o tempo de nossa Presença comum neste espaço, de colocarem todas as questões que existem
em vocês, em relação com esta transformação e esta Consciência nova, que se manifestará mesmo em sua densidade

e cujos efeitos planetários e também em suas estruturas são já perceptíveis e visíveis.

Eu lhes proporei, no final de minha intervenção, o que realizo habitualmente com o conjunto dos outros Arcanjos do
Conclave, cada quinta-feira à noite, a fim de permitir-lhes viver, em minha Presença, a radiância Arcangélica.

Bem amados filhos da lei do Um, cabe-lhes agora instaurar, de sua Presença à minha Presença, um espaço de troca e
de relação privilegiada.

Assim, eu os ouço.

***

Questão: o que é da relação mãe-filho, tanto no sentido descendente como ascendente?

ANAEL - 30 de maio de 2010
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Bem amada, a relação existente em sua densidade, em particular no que vocês chamam de famílias, é proveniente e
tecida por intermédio do que chamam de dados genéticos, de dados cármicos e de dados transgeracionais.

Esse tipo de relação é um laço, no sentido em que vocês o denominam.

Esse laço é um laço que não existe e não pode existir nos mundos Unificados.

O princípio de filiação que existe nos mundos Unificados os liga, de maneira livre, a suas linhagens espirituais, antes de
qualquer coisa, os liga à sua história, no Espírito.

Uma vez que vocês deixam esse plano, de vida em vida ou agora, o que foi construído nesse mundo não existe
simplesmente mais.

As relações que vocês vivem estão inscritas na duração de uma vida.

Elas são por vezes levadas a se religar e a se repetir em outras vidas, em outros papéis.

É-lhes possível, então, reencontrar almas e Consciências com as quais vocês estiveram em interação nesta densidade.

É preciso admitir que, quando vocês são liberados, de maneira transitória como em cada morte, de maneira
definitiva, como o que está para advir, esses laços, assim como os descrevem, não existem simplesmente mais.

A maior parte dos laços, e eu diria mesmo o conjunto de laços que evoluem nesta densidade que vocês conhecem e
praticam, são procedentes diretamente de ressonância de não Liberdade.

A partir do momento em que vocês acedem aos campos Unificados da Consciência, vocês não podem manter os
laços na Dualidade.

Assim, a maior parte do que vocês têm no Coração (os companheiros e as companheiras que escolheram, os filhos
que lhes couberam, e vocês mesmos, o meio em que estão presentes e encarnados) dissolvem-se totalmente, a partir

do momento em que vocês penetram os campos Unitários da Consciência.

É preciso então, efetivamente, encarar, não no brilho do intelecto, mas na iluminação forte do Coração, o que é uma
relação liberada.

Em nenhum caso ela pode ser uma relação tal como a que vocês a vivem nesta Dimensão.

A relação que vocês conhecem é proveniente de um certo número de ressonâncias fortes que evocam laços, freios,
mesmo se, ao nível da personalidade, isso podia chamar-se Amor, responsabilidade, sentido do dever, sentido

familiar, sentido cívico ou qualquer outro sentido que vocês possam dar à sua conveniência.

Assim, mesmo nesta vida, a maior parte dos humanos não tem qualquer memória de suas vidas passadas e qualquer
memória Vibratória de laços que existem com almas e Consciências que reencontraram nesta matriz.

Efetivamente, algumas almas, hoje, começando a percorrer os caminhos da Unidade da Consciência, modificam, de
modo espontâneo, sem qualquer intervenção do mental, do intelecto ou outras coisas, seus laços e suas relações.

Colocar-se a questão do que advirá desses laços, é como se vocês me colocassem a questão de saber o que adviria de
um laço no momento da morte de uma das duas pessoas que estavam na relação e no laço.

Simplesmente: esse laço se dissolve.

Podem efetivamente existir e persistir memórias, ressonâncias, implicando, pelas noções chamadas Carma,
reencontrar as ditas ressonâncias para solucionar.

Mas, a partir do momento em que as leis da matriz, em que as franjas de interferências foram dissolvidas, a partir do
momento em que as peneiras de isolamento chamadas magnetosfera, heliosfera e ionosfera não existem mais (o que

está em curso de realização), os laços tais como vocês os conhecem não existirão simplesmente mais.

Então, torna-se evidente, para alguns de vocês, que existe uma dificuldade de posicionamento nas relações existentes,
com os ascendentes como os descendentes.

Vocês descobrem espaços de liberdade, em vocês.

É também possível descobrir espaços de liberdade numa relação, qualquer que seja.

Não mais submeter-se a qualquer chantagem, não mais se submeter a qualquer poder, seja de um ascendente ou de
um descendente, permite-lhes reencontrar a liberdade.

A liberdade não quer dizer dissolver os laços, mas transformar esse laço, que era um laço alienante, em um laço
liberador.



Cabe-lhes, a todos, viver esta transformação nesta vida e nesses instantes específicos que vivem, assinalando o final
desta matriz.

Uma certa forma de dependência deve desaparecer.

Toda dependência, aliás, independentemente das ressonâncias das relações entre as pessoas, deve desaparecer, a fim
de que vocês redescubram sua liberdade total.

Vocês não estavam livres nesse mundo.

Vocês não estavam livres para ir e vir a seu modo.

É isso que vão redescobrir: ir onde bem lhes pareça, a Consciência seguindo o pensamento (se pensamento há), o
pensamento seguindo a atenção e a intenção, permitindo à integridade e à honestidade ir sobre os planos

dimensionais correspondentes a suas escolhas, ali reencontrar as almas e as Consciências correspondentes a suas
escolhas, a fim de provar a liberdade e o que é uma relação privada de qualquer noção de ação/reação ou de

Carma.

Isso passa pela supressão absoluta de todo poder sobre o outro.

Então, obviamente, em suas estruturas existentes nesta densidade, onde tudo é baseado no poder, cabe-lhes redefinir
as estratégias, os comportamentos, que lhes permitirão viver o melhor possível este período de desaparecimento de
uma certa forma de laço, que deveria ser substituído por uma relação livre, uma relação de Amor e de respeito, e

não mais de dependência de qualquer espécie.

Esse é seu trabalho, mais ou menos fácil, segundo os meios, segundo sua Consciência, segundo as famílias mesmo onde
vocês tomaram corpo.

Cabe-lhes realizar isso porque todos esses laços eram tributários da matriz, a matriz dissolvendo-se, obviamente, esses
laços não existirão mais.

Assim, portanto, aquilo a que vocês estão apegados, hoje, é do que vocês devem se desapegar.

Desapegar-se não quer dizer abandonar.

Desapegar-se não quer dizer romper.

Desapegar-se quer dizer transformar.

Transformar uma relação onde pode existir um elemento de dominação, um elemento de poder, um elemento de
controle.

Vocês devem se controlar a vocês mesmos.

Vocês devem exercer seu poder sobre vocês mesmos e absolutamente não mais sobre qualquer ser humano, quem
quer que ele seja.

Então, eu posso conceber, nas relações existentes, em particular com as almas não maduras, com crianças, que isso
possa colocar problema.

Lembrem-se, naquele momento, de uma coisa que é capital e essencial: tudo se resolve na Inteligência da Luz, tudo
se resolve pela Vibração e não mais pelo mental e ainda menos pela chantagem ou pela ressonância que os aprisiona

literalmente a outras almas.

Vocês devem aprender, através do que vem, a viver a liberdade e a liberação.

***

Questão: como gerir melhor uma dificuldade de relação com seu próprio corpo físico?

Bem amada, toda dificuldade é aplainada e desaparece pela Vibração, pela Consciência e pela subida Vibratória
desta Consciência.

Cabe-lhe fazer a experiência.

As pressões Vibratórias que você vive e que sofre, para alguns de vocês, vão tornar-se simplesmente espantosas.



Nesta potência Vibratória, reside a sua capacidade para se elevarem, sua capacidade para Ascencionar e,
sobretudo, a sua capacidade para resolver toda forma de relação, no interior de vocês como no exterior de vocês,

que era impressa de violência, que era impressa de ligações, que era impressa de erro.
A Verdade os liberará, em Verdade.

A Verdade que é Vibração e intensidade Vibratória.

Não se esqueçam que vocês são prisioneiros dentro de uma forma, que vocês são prisioneiros dentro de uma Crença e
de um conjunto de Crenças que os mantêm nesta ilusão.

Quando vocês descobrirem sua Dimensão ilimitada, obviamente, tudo o que é ilusão dissolver-se-á totalmente.

Vocês estão nas premissas desses momentos.

Vocês estão nas premissas da Translação dimensional e da abertura total da Consciência Unitária, mesmo em sua
personalidade.

Alguns, obviamente, provarão ou sentirão fenômenos de atrito e de resistência no interior de sua estrutura, que
provocarão, de maneira possível, sofrimentos em diferentes níveis.

Isso não é feito para puni-los de qualquer maneira ou para assombrá-los.

Mas, bem mais, para atrair sua Consciência sobre a capacidade de liberação da Luz que lhes cabe deixar trabalhar
em vocês.

Assim, portanto, cada vez mais e cada vez mais facilmente, tornar-se-lhes-á fácil colocar fim a todo sofrimento que
existe em suas estruturas e nesta forma limitada, por intermédio da Luz que vocês acolherão em seu Templo Interior.

O próprio princípio da Translação dimensional, o próprio princípio da passagem no Estado de Ser situa-se nesse nível
e em nenhuma outra parte.

A ferramenta mental não lhes será de qualquer utilidade.

Ela será mesmo um freio essencial para o acesso a este Estado de Ser e a esta Unidade.

Cabe a vocês saber onde querem ir.

Vocês querem continuar a fazer viver a ilusão?

Ou vocês querem ir para a Verdade e para a Unidade?

Ninguém poderá manter as duas ao mesmo tempo.

Lembrem-se também de que muitas frases foram pronunciadas por Ki-Ris-Ti quando de sua vinda sobre a Terra.

Suas frases tomam hoje uma ressonância toda particular e que decorre da Verdade Vibratória que foi pronunciada à
época.

Assim, por exemplo, para a questão anterior, Cristo disse, sobre a cruz, no momento de sua Ascensão, dirigindo-se a
Maria: «Mãe, aí está seu filho» e dirigindo-se a João, disse: «João, aí está sua Mãe».

Vocês devem compreender que a filiação espiritual, que a ressonância de liberdade e de liberação deve tomar o
passo sobre o conjunto de laços que existiram nesta Dimensão, seja nesta vida como em outras vidas.

Vocês não podem manter a lei de ação /reação a partir do momento em que a lei de ação da Graça entre em ação
em sua Dimensão.

***

Questão: Rafael fala de passagem, Uriel, de reversão. Qual é a diferença entre as duas?

Bem amado, trata-se de tempos que se sucedem e de Consciências que se sucedem.

A passagem precede a reversão.

Assim, isso é mesmo ilustrado, em seu mundo falsificado, pelo princípio do nascimento.

Vocês passam pela fileira genital antes de se voltarem.

Vocês nascem de cabeça para baixo, antes de se voltarem, de se endireitarem e andarem sobre seus pés.

Assim é no processo de ‘reversão espiritual’ que acompanha a passagem da Consciência dissociada para a
Consciência Unificada.



Há inicialmente um fenômeno de passagem que deve acontecer no plano simbólico para o que é chamada sua
garganta: aí onde se situa o Mistério, aí onde se situa o Insondável e aí onde se situa essa passagem.

No final da garganta ocorre a reversão.

Isso é ilustrado tanto pelo conjunto do que lhes foi comunicado por Um Amigo, como por Sri Aurobindo, referente a
esse famoso ‘Switch’, esse processo de reversão.

Assim como o sabem, o Arcanjo Miguel terminou sua desconstrução, deixando livre curso para a destruição da ilusão.

Agora, intervém (e até este verão – inverno no hemisfério Sul) o Arcanjo Uriel, preparando a reversão.

O Arcanjo Rafael deveria logicamente intervir permanentemente, durante este instante, devido mesmo à passagem
que vocês estão vivendo.

Entretanto, essa passagem está inscrita em sua própria estrutura, assim como acabo de lhes dizer.

Essa passagem, que se efetua a cada vida e a cada morte, não tem que ser dirigida, dado que está inscrita em sua
matéria e em sua Consciência desde sua Presença sobre esta Terra.

O que não é a mesma coisa do que realiza o Arcanjo Uriel, nesse momento mesmo, que permite e favorece a
reversão.

Retenham bem que a passagem precede a reversão.

Que a reversão é o ato final que permite, ao nível de sua Consciência como da Consciência planetária, a passagem
de um estado a um outro.

A passagem é a época em que vocês são comprimidos, é a época em que vocês devem resolver os laços, a época em
que vocês devem resolver o que vocês chamam de Carma, que apenas tem sentido em suas construções e no sistema

de controle preparado pelos Arcontes.

O que está se realizando.

Para muitos de vocês, esta etapa teve lugar durante o ano passado.

Alguns vivem esses momentos desde tempos muito mais longos, desde que as primeiras fases de descida do Espírito
Santo, em sua densidade, ocorreram, agora, há quase 30 anos.

Cabe-lhes, portanto, hoje, nesta compressão colocada em ressonância, no sofrimento, em aparência ou em atenção,
os laços existentes, como os bloqueios no interior de vocês mesmos, para desfazê-los, para ir para mais Luz.

Lembrem-se de que a passagem não pode se fazer senão graças à Luz e nenhum outro.

Vocês não encontrarão qualquer certeza no exterior da Luz.

***

Questão: Maria evocou a noção de primeira reversão. Isso quer dizer que há outras?

Bem amado, minha resposta refere-se a mim apenas.

Não me parece que Maria tenha pronunciado as palavras de reversão, se não fosse a reversão da Consciência, da
Consciência limitada para a Consciência ilimitada.

Essa reversão, que existe como mecanismo sutil em suas estruturas limitadas, deve deixar lugar para a reversão final,
aquela que corresponderá ao basculamento total de sua Consciência e do que vocês são no Ilimitado, traduzindo-se

também pelo basculamento do planeta em sua nova Dimensão.

***

Questão: que se tornaram os Arcontes que não se redimiram?

Bem amado, os Arcontes não redimidos mantêm certa forma de ilusão.

Assim como já o disse, existe certo número de universos que foram falsificados.



Um pouco menos de uma centena.

Nestes, esta liberação se faz de maneira progressiva, progressivamente e à medida que esses sistemas, esses universos
falsificados, entrem na influência da Luz Vibral da Fonte com o alinhamento galáctico.

Vocês estão, vocês, sobre este planeta, vivendo esses momentos que precedem o alinhamento galáctico perfeito.

Cada sistema solar dissociado deve viver isso dentro mesmo de ciclos por vezes diferentes e isso está em curso.

Assim, portanto, existe o que vocês chamariam, em sua linguagem, ‘posições de recesso’, para os Arcontes que
evoluem nas Dimensões intermediárias e que se opõem à Fonte.

É preciso admitir que aceitamos entre nós, assim que um elemento de redenção aparece, esses ditos Arcontes (e
Arcanjos também), que caíram e que estão, para a maior parte deles, redimidos.

A Luz não pode permitir que esse jogo da ilusão dure mais tempo sobre o conjunto de universos dissociados.

A dose de sofrimento e a dose de perturbações de outros universos e Dimensões Unificadas empurrou o conjunto de
Forças Intergalácticas da Luz e o conjunto de forças interdimensionais Unificadas a propor soluções, radicais e

definitivas, para o estabelecimento e para o restabelecimento da Luz nessas ditas Dimensões.

Esse trabalho está em curso.

Ele toca a seu fim em seu universo e já começou em outros universos entre os mais próximos de vocês.

***

Questão: sinto por vezes meus olhos afundarem e voltarem, na meditação profunda.

Bem amado, o mais frequente, os processos Vibratórios que aparecem quando de suas meditações atuais, são
diretamente ligados ao aparecimento, em suas estruturas, da Consciência ilimitada.

Vibrações novas, desconhecidas para a maior parte de vocês, começam a penetrar suas estruturas e sua Consciência.

Isso se traduz, ao nível do corpo físico como de suas estruturas energéticas, por recepções novas que existem em alguns
lugares do corpo e algumas qualidades Vibratórias que lhes eram desconhecidas até então.

Não há lugar, pelo momento, de querer dar sentido e interpretação ao que vocês vivem, porque o importante é
vivê-lo e não interpretá-lo.

A solução encontra-se no nível da própria Vibração.

Quando vocês se tornarem capazes de fazer calar o mental, as emoções, e colocar a Consciência simplesmente sobre
o que é vivido, no lugar do corpo que é vivido e sentido, vocês terão a explicação, direta, sobre o modo da

Consciência Unificada do que é esse ponto de Vibração.

Certo número de chaves foram-lhe entregues inicialmente pelo Arcanjo Metatron e, em seguida, por Um Amigo.

Certo número de outras chaves, muito mais importantes, ser-lhes-ão emitidas durante este verão (inverno no
hemisfério Sul).

Elas lhes permitirão então viver Vibrações ainda mais intensas em pontos ainda diferentes, ao nível de sua Coroa
Radiante da cabeça como na Coroa Radiante do Coração.

Naquele momento, bastar-lhes-á colocar sua Consciência sobre um desses pontos Vibrantes para saber exatamente e
de maneira direta, sem intervenção mental ou interpretativa, o sentido e a função desta Vibração.

Lembrem-se que os universos Unificados são Vibração, que cada Vibração é portadora de uma forma, de uma cor,
de uma radiância e de uma cifra, de um número, se preferem.

Na forma, na cor, na própria Vibração, existe o significado, por si mesmo, e não por qualquer lógica procedente de
seu mental nesta dissociação.

Deixem-se então levar pela Vibração, não procurem a Essência ou o sentido, mas sim viver o máximo de acuidade,
de intensidade.

A um dado momento, as coisas esclarecer-se-ão por si pela Inteligência da Luz, quanto à função dessas Vibrações em
sua Ascensão.



***

Questão: Maria falou de seu Anúncio que teria lugar entre 17 de julho e 29 de setembro. Depois os 3 dias nos dois anos
a vir. Pode nos esclarecer sobre esse ponto?

Bem amado, o esclarecimento que posso dar é talvez bom.
Talvez não.

O que posso simplesmente dizer é que o espaço de intervalo definido entre agora e menos de dois anos está
necessariamente inscrito no espaço também descrito anteriormente.

Assim, portanto, dizer que uma coisa acontecerá entre tal data e tal data se inscreve, necessariamente, entre o agora
e dois anos.

As proposições não são opostas, nem contraditórias.

Mas, simplesmente, denotam um nível de percepção diferente de fenômenos que serão sucessivos no tempo e não
concomitantes.

O ‘Anúncio feito por Maria’ corresponde, assim como foi dito, e posso confirmar de maneira formal, à ressonância que
se abrirá em vocês, naquele momento, de compreender o que significa que Maria é sua Mãe.

É uma coisa aceitá-lo pela oração, aceitá-lo pelo mental, pela emoção, e vivê-lo de maneira direta pelo princípio de
Vibração e de filiação espiritual.

Maria é sua Mãe, de todos, sem exceção.

Ela é sua Mãe, de todos, sem exceção, nessas estruturas que vocês têm e vocês que habitam.

Para além disso, Maria é filiação com a Fonte e, assim, portanto, sua filiação corresponde também ao que dizia Ki-
Ris-Ti, esse filho ardente do sol vindo sobre esta Terra e que disse: «o que faço, vocês o farão e bem maiores (nota:

coisas) ainda».

Ele lhes disse também: «o que vocês fazem a um de vocês, vocês o fazem a mim».

Ele inscrevia, com isso, que estava presente, já naquela época, em suas estruturas Vibratórias e em sua Consciência e
que apenas restava revelar o que vocês chamariam, naquele momento, o Cristo Interior.

Do mesmo modo para Maria, do mesmo modo para Miguel.

Assim, portanto, o ‘Anúncio de Maria’ corresponde, para além do que anunciou com relação aos três dias, à
Revelação do Selo Mariano presente em sua Consciência.

Do mesmo modo como o próprio Arcanjo Miguel definiu que vocês descobririam em breve que são portadores da
Vibração Micaélica e da Consciência Micaélica, do mesmo modo, vocês são portadores da Vibração e da Consciência

de Ki-Ris-Ti.

Vocês simplesmente não estão conscientes desta Verdade, diferentemente que seu mental, diferentemente que por
suas adesões a Crenças, a religiões ou a orações.

Isso é outra coisa do que vivê-lo na Vibração, na Unidade e na Verdade.

O ‘Anúncio de Maria’ corresponde a isso.

O que acontecerá 72 horas mais tarde, é apenas uma consequência, justamente, desde Anúncio e desse contato que
se restabelece.

Retenham bem que se trata de um contato que precederá a Presença real e efetiva de Maria sobre seu solo, tal
como ela partiu, assim como o retorno de Ki-Ris-Ti, tal como ele partiu, acompanhando-os nos últimos momentos

desta dissociação, para a instrução de novas regras de vida, correspondentes ao estabelecimento da nova Dimensão,
para aqueles de vocês que irão, em todo caso, numa quinta Dimensão Unificada.

O conjunto de transformações que vocês têm a viver (e que começaram há muito tempo, desde quase uma
geração) toca hoje um ponto crucial que é aquele do invisível (tanto o jogo da Sombra como o papel da Luz).

Cabe-lhes, dentro do que se desvenda a seus olhos e à sua Consciência, em toda lucidez e em toda honestidade,
escolher o que lhes corresponde, não com a cabeça, mas unicamente pela Vibração de sua Essência na Unidade e no

Coração.

***

Questão: em relação com a doença e a dualidade, qual é, hoje, o papel dos terapeutas?



Bem amada, obviamente que eles são solicitados por todos aqueles que, ainda, não podem crer, esperar numa
Dimensão Unitária da Consciência.

Então, obviamente, alguns terapeutas são literalmente obrigados a parar sua atividade, tendo compreendido o que
é o papel da doença e da dualidade na ilusão.

Assim, cada um vai a seu ritmo.

Não há regra absoluta.

Há, obviamente, necessidade de bombeiros sobre a Terra.

Há, do mesmo modo, necessidade de médicos e de terapeutas nas Dimensões nas quais vocês ainda participam.

Mas, alguns seres, algumas Consciências em avanço sobre as outras, começam já a ir para este caminho Unitário.

Assim, portanto, não pode ali haver resposta absoluta, Verdade absoluta à questão que você coloca.

Pode ali haver simplesmente apenas discernimento de seu próprio lugar.
Assim, um terapeuta que tenha consciência da Dimensão Unitária, que tenha vivido a Existência, não poderá mais,
obviamente, ser terapeuta, ou então ele aceita o sentido do sacrifício, para vir na ajuda daqueles que permanecem

na dualidade, permitindo-lhes assim, por esses atos de terapia, talvez esperar fazer-lhes tocar a Unidade.

Cada caso é profundamente diferente.

***

Questão: de qual modo pode-se dissolver uma emoção forte tal como a raiva?

Bem amado, procurando o Reino dos Céus.

Combater a emoção pela emoção não pode ser possível.

Esse é o caminho que percorreram durante milênios em suas diferentes encarnações, reencarnando-se para tentar
reparar emoções passadas.

O que conduziu ao não-sentido que vivem hoje.

O que observam nesse mundo, e que muitos de vocês começam a viver, é que mesmo os caminhos os mais sólidos, ao
nível espiritual, nesta Dimensão, são apenas uma ilusão.
O Carma existe apenas porque os Arcontes o criaram.

Os mundos Unificados são livres de qualquer reação.

Eles evoluem na Unidade de Consciência, na transparência, na liberdade.

Na liberdade, não pode existir o livre arbítrio.

O livre arbítrio é uma criação dos Arcontes que os provocou sobre os caminhos da densificação, chamados, de modo
alegórico, de a queda.

Mas vocês não caíram sozinhos.

Ajudaram-nos fortemente nisso.

Convém-lhes portanto, também, através do que acabo de enunciar, liberarem-se, inteiramente, de toda forma de
culpabilidade.

Para além das emoções, que são muito facilmente transcendíveis pela Verdade da Luz, os freios os mais essenciais
para o acesso à sua Unidade, hoje, são a culpabilidade e o medo.

Através dessas duas palavras, esconde-se o conjunto de estratégias mentais, elaboradas consciente ou
inconscientemente, que os impedem de aceder a Unidade.

***



Questão: como se pode fazer a diferença entre uma possessão e uma canalização?

Bem amado, eu te darei duas respostas.

Uma resposta, na Verdade relativa, nesta Dimensão. 

E uma resposta na Verdade absoluta dos mundos Unificados. 

Aí está a resposta relativa: a grande maioria do que é chamado processo de canalização, hoje, vem dos mundos
astrais, Luciferianos.
Isso é uma certeza.

Agora, a Verdade absoluta é para ponderar com isso: o que quer que seja que é colocado em seu caminho, o
‘princípio de atração e de ressonância’ é feito para permitir-lhes encontrar a Unidade.

Cabe-lhes, portanto, não julgar em bem ou mal, mas na Vibração.

O que você encontra, em seu caminho espiritual, abre seu Coração ou o fecha?

A diferença essencial está também ao nível das consequências.

Quando vocês estão em relação com os mundos Unitários, por intermédio de um canal ou qualquer outra forma,
vocês retiram um suplemento de Vibração e de Consciência.

Sua Coroa Radiante da cabeça e, o mais frequente, a Coroa Radiante do Coração, se ativam.

No que concerne a um caso de possessão de forças astrais, estas apenas podem manifestar-se tirando-lhes a Energia.

Assim, portanto, após esse processo, permanece-lhes um mecanismo específico onde justamente a Vibração do
Coração está ausente, onde justamente a Coroa Radiante da cabeça se apaga e onde, justamente, sua Consciência

desce cada vez mais na densidade.

Assim, portanto, a Verdade absoluta é que, o que quer que vocês encontrem em seu caminho, isso está no exato
lugar, em função de suas próprias ressonâncias.

Assim, portanto, aí também, convém retirar qualquer culpabilidade, a sua como daquele que se presta, consciente ou
inconscientemente, a esse jogo, que não tem a Consciência de viver o que está para viver.

Não há condenação, não há julgamento.

Há somente experiências a conduzir em função do que vocês são, em Verdade e em Unidade.

Em função da lei de atração, em função da lei de ressonância, vocês serão levados a viver algumas
coisas ou algumas outras coisas.

Entretanto, a diferença é, antes de tudo, assim como vocês a sentem, Vibratória e unicamente Vibratória.

A Sombra não poderá jamais trazer-lhes a Luz.

A Luz pode por vezes atrair, iluminando, zonas de Sombra que existem em vocês.

Isso pode traduzir-se por resistências, por doenças também, tomadas de Consciência mas, em definitivo, a Consciência
Unitária ganha e ganhará sempre com relação à Luz, quando esta está presente.

O que não será jamais o caso se vocês deixam a Sombra conduzir e dirigir sua ressonância, sua atração.

Certamente, existem seres que têm capacidades, através de palavras lidas, de sentir a Vibração, mas todos não têm
ainda esta capacidade e esta possibilidade.

«Reconhece-se a árvore por seus frutos» disse Ki-Ris-Ti.

Então, olhem o que são os frutos de uma entidade, qualquer que seja, ou os frutos daquele que serve de
intermediário à Luz que se manifesta, seja ela astral ou seja ela Unitária.

***

Questão: um terapeuta pode acompanhar as aberturas e aumentos de nível Vibratório?



Bem amada, na condição, obviamente, que esse terapeuta não esteja num papel de salvador ou de libertador, o
que não é completamente a mesma coisa.

Assim, portanto, ser terapeuta, hoje, é a ressonância e a consequência de certo número de atrações que existiram ou
de papéis ou de funções ou de missões.

Mas, através desses papéis, essas funções e essas missões, por vezes bem reais, existe uma ressonância com relação ao
lado salvador que deve se superar.

Lembrem-se também de que lhes é possível acompanhar as pessoas vivendo um processo de Despertar.

Mas lembrem-se, e guardem bem precisamente no fundo de sua Consciência, que jamais são vocês que fazem o
trabalho, mas unicamente aquele que aceita fazê-lo, que o realiza.

Existe também, nesse nível, uma mudança de ponto de vista e uma mudança de paradigma em que os faz aceitar
que o ser possui, em si, em sua Consciência Unificada, todas as possibilidades e as capacidades de levar a efeito sua
restauração, que a finalidade não é unicamente restabelecer um equilíbrio, mas, bem mais, nesses tempos reduzidos,

aceder à Unidade.

***

Questão: vivo fenômenos de falas em línguas e de cantos espontâneos. Que fazer?

Bem amada, o falar em línguas, o falar em cantos, é um dos carismas dados pelo Espírito Santo.

Isso se manifesta de modo espontâneo e participa da elaboração e da construção da Vibração Unitária e da
Consciência Unificada.

Para si como para a Terra toda inteira.

Não há outros significados, além disso.

O que acabo de dizer corresponde ao que fazer.

Querer fazer algo, a título pessoal ou a utilizá-lo é, aí também, recair na dualidade.

Vocês devem aprender a espontaneidade, a humildade e a simplicidade.
Isso lhes foi repetido por muito numerosos interventores.

A Luz apenas pode estabelecer-se, em sua Dimensão como em sua Consciência (ou vocês não podem passar da
Consciência dissociada para a Consciência Unitária) a partir do momento em que vocês aceitem esses princípios

básicos.

***

Questão: como evoluirão as relações do humano com os diferentes reinos?

Bem amado, as respostas são profundamente diferentes segundo o lugar aonde vocês irão.

As relações não podem evoluir senão no sentido da Unidade nos mundos Unificados.

A predação, a caça, dar a morte não existem simplesmente mais.

Dado que não pode haver morte de qualquer forma de Consciência, qualquer que ela sejanos mundos Unificados.

***

Questão: que são os fenômenos visuais periféricos que desaparecem assim que se os fixa?

Bem amado, existem, atualmente, mecanismos de desvendamento da Luz.

A Luz infiltra-se, literalmente, em sua densidade.

Isso corresponde à nossa aproximação.

Isso pode traduzir-se por percepções visuais e será cada vez mais de coisas e de elementos de Luz totalmente



incomuns para vocês.

Lembrem-se de que sua Consciência é interpenetrada por dois mundos Vibratórios profundamente diferentes.

Assim, o que se manifesta em suas estruturas, em suas vidas, mesmo desta Dimensão, toma por vezes andamentos e
relevos profundamente novos, profundamente desconhecidos.

Quem quer interpretar e analisar é o mental, que tem necessidade de tranquilizar-se.

Do mesmo modo que, para as Vibrações que existem em seu corpo, lhes é solicitado, pelo momento, não procurar a
explicação, porque o que procura uma explicação é sua cabeça e não seu Coração.

Vocês têm, simplesmente, que viver a experiência quando ela se apresenta a vocês, porque, a um dado momento,
tudo isso tomará um sentido e será aclarado pelo próprio Coração, quanto ao significado, quanto ao sentido e

quanto ao porquê.

Quando vocês estão frente a esse gênero de Vibrações, a esse gênero de percepções visuais, sonoras ou outras, tentem
permanecer na neutralidade, na vivência da experiência e não na interpretação da experiência, o que os afasta.

Cada vez mais, vocês serão conduzidos a viver, assim como o disse o Arcanjo Miguel quando do fechamento das
Etapas, fenômenos luminosos, em seu ambiente, do Céu como da Terra.

Isso corresponde à interpenetração da Luz Vibral em sua ilusão.

Obviamente, existe um sentido e um significado ao que vocês percebem, ao que vêem, mas o mental apreender-se-
ia.

E, se vocês deixam o mental apreender-se, vocês se afastam da Unidade.

Contentem-se em viver a experiência como uma criança que vive a magia do momento.

Isso basta para estabelecer em vocês a conexão, sabendo que todas as respostas virão no momento oportuno.

Nada do que foi escondido permanecerá escondido.

Tudo o que era ilusão será esclarecido e será transcendido pela Luz e tudo tornar-se-á explicação.

Então, vivam o que têm a viver, em suas estruturas como em suas visões, suas percepções, sem se inquietarem pelo
significado.

É o único modo de permanecer na Unidade.

***

Questão: fizemos a escolha de vir sobre a Terra ou é uma ação-reação, um acaso?

Bem amado, passar dos mundos ilimitados para mundos limitados necessariamente beneficiou-se de uma atração
inicial.

Hoje, nesses sistemas solares dissociados que devem viver sua Reunificação, muitas Consciências buscam tomar corpo
para viver um fenômeno único na história das Criações e dos multiversos.

Cada alma presente sobre esta Terra tem um perfil diferente.

Algumas estão presentes desde o início do ciclo.

Algumas estão presentes muito recentemente.

Essas almas vieram apoiar o desvendamento da Luz por sua simples Presença.

Assim, cada alma é diferente e tem uma história diferente.

Não posso, portanto, responder de maneira absoluta.

Simplesmente, há almas que se aproximaram desta matriz e que literalmente foram presas pela atração da matriz.

As coisas foram diferentes para as almas que estavam presentes, em toda liberdade, quando da criação Mariana e



que se encontraram presas pela instauração das forças gravitacionais Arcônticas.

Assim, não há regra geral, apenas há casos específicos.

***

Questão: se o Anjo é incapaz de julgamento e de falsidade, por que a rebelião de Lúcifer?

Bem amado, isso lhes foi apresentado como uma rebelião.

Digamos antes que a inocência de Lúcifer foi utilizada pelos Arcontes.

Assim, portanto, Lúcifer foi seduzido, literalmente, pelos Arcontes.

Ele, portanto, aderiu de toda boa fé e em total simplicidade, ao princípio Arcôntico que queria dissociar a Fonte de
uma Criação, não para fechar o humano, mas para permitir-lhe desenvolver ainda mais Luz e facilitar-lhe sua

evolução multidimensional.

Obviamente, esse não foi o caso.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a noção de redenção?

Bem amado, o ‘princípio de redenção’ é extremamente simples, tanto para um humano como para um Arcanjo.

Isso dito, um Arcanjo não é referido cada dia, por esse processo de sua Dimensão.

A passagem do ego ao Coração, a passagem do que é chamado o terceiro olho, para o Coração, corresponde ao
‘princípio da redenção’.

Passar do poder sobre o outro, passar do poder sobre os elementos, passar do poder exterior ao poder interior, é
a redenção.

Enquanto a Consciência está centrada no ego (o que vocês chamam a terceira lâmpada), enquanto a Consciência
está centrada no poder espiritual (o que vocês chamam a sexta lâmpada ou o sexto chacra), vocês não podem estar

no Coração.

O conjunto da balança bem-mal, o conjunto das forças que existem em sua dualidade, apenas existe porque houve
predominância ou superioridade do que é chamado o terceiro chacra ou o sexto chacra.

Substituir o conjunto dessas duas funções ao nível do Coração se faz pelo ‘abandono à Luz’.

O princípio da redenção está nesse nível.

Ele está aberto a qualquer alma, mesmo a mais desviada da Luz, podendo existir hoje sobre a Terra.

Nós não recusamos ninguém.

E o Pai e a Mãe não podem recusar ninguém na Luz.
Crer que Consciências criadas livres, que se desviaram da Luz, não poderão voltar à Luz, é uma ilusão da dualidade.

***

Questão: após todas as perturbações, teremos a mesma aparência que atualmente?

Bem amada, você não poderá estar na aparência, uma vez que estará na Verdade.
Você não terá mais sombras projetadas.

Você não estará mais fixada dentro de uma forma.

A passagem, de uma estrutura biológica de carbono, para outra estrutura que tem por suporte seja o silício, sejam
outros átomos que não existem ainda em sua Dimensão, conferir-lhe-á uma estrutura profundamente diferente.

Mas não se esqueça também que muitos seres humanos, atualmente encarnados nesse mundo, escolheram a
estrutura de carbono.



Eles permanecerão, portanto, dentro de uma estrutura de carbono de terceira dimensão, aí também dentro de
formas diferentes, mas fixas, ainda que religados à Fonte.

***

Questão: pode desenvolver sobre a Fonte e sua natureza?

Bem amada, a Fonte é Fonte de tudo.

Ela é Fonte do menor átomo existente nos múltiplos universos e nas múltiplas dimensões. 

Eu sou a Fonte e você é a Fonte.

A Fonte tem, enfim, a capacidade de se manifestar em toda forma de Consciência: dentro de um átomo, dentro de
uma forma humana, dentro de uma forma Arcangélica.

A Fonte não pode ser limitada de qualquer maneira.

Ela pode ela mesma limitar-se à vontade para percorrer o conjunto de campos da Criação, o conjunto da
manifestação, o conjunto dos múltiplos universos, o conjunto das galáxias.

Não há qualquer limite à Fonte, porque, se a Fonte fosse totalmente ausente, nenhuma Criação e nenhuma
Consciência poderiam existir.

A Fonte é a única Consciência que pôde ir e vir nesta ilusão, emprestando, de maneira temporária, criando todas as
peças, um corpo.

Esse corpo não é viável numa duração de tempo correspondente à vida humana, mas num período de 7 ou 14 anos.

A Fonte não se privou de fazê-lo porque isso faz parte da sua capacidade.

A Presença da Fonte, entre vocês, foi revelada pelo próprio Cristo, quando ele falava de seu Pai.

***

Questão: se a Fonte é tudo, isso significa que ela é igualmente a Consciência dos Arcontes?

Certamente, porque, como se poderia reivindicar uma Criação, uma vez que toda Criação vem da Fonte?

Querer substituir-se, como o fizeram os Arcontes, é apenas uma paródia de Criação.
Mas, obviamente, os Arcontes não poderiam eles mesmos existir se a Fonte não existisse.

É isso o que eles não têm necessariamente Consciência, em todo caso, para aqueles que não estão redimidos.

***

Questão: poderia desenvolver sobre os Arcontes?

Bem amada, os Arcontes são aqueles que deram as leis.

Eles quiseram ser fonte no lugar da Fonte.

Mas, não tendo a capacidade Criativa que é atribuída a algumas entidades denominadas Elohim, dos quais Maria
faz parte, esses Arcontes quiseram intervir sobre níveis de Criação preexistentes, transformando-as.

Tomaram-se então por Arcanjos, de algum modo.

Ora, eles não fazem parte dos Arcanjos.

Assim, portanto, nomearam-se Arcontes: aqueles que estabelecem as leis.

Mas as leis não tinham nada a ver, em seu mundo original, com a Criação, mas, bem mais, com a manutenção da
Criação.



Eles, portanto, transgrediram sua função e seu papel querendo atribuir-se o papel de Criadores, coisa que não eram.

***

Questão: isso tem uma ligação com o ego?

Há uma ressonância com o ego.

Mas o ego não é o Arconte.

O ego é o princípio divisor e separador que lhes foi instalado em suas estruturas biológicas, que corresponde à
falsificação.

Isso corresponde à introdução, em vocês, de algumas estruturas biológicas que não deveriam jamais ter existido nesse
mundo.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados filhos da lei do Um, eu me retiro agora daquele que eu guardo.

Do meu Fogo ao seu Fogo, do Amor ao Amor, recebam bênçãos, gratidão.

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

ACESSO À PRIMEIRA PARTE

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-12-30-d...

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=629

30 de Maio de 2010

(Publicado em 08 de Junho de 2010)

***

Versão para o Português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-12-30-de-maio
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=629
http://portaldosanjos.ning.com/


Questão: as ondas eletromagnéticas são verdadeiramente nocivas?

Bem amado, a capacidade Vibratória de sua Consciência Unitária está bem além das capacidades Vibratórias dos
meios tecnológicos que existem nas ondas eletromagnéticas presentes em seu mundo de superfície.

Sua capacidade para entrar no Estado de Ser é a garantia de sua capacidade para superar as frequências limitantes
que existem no que vocês chamam poluição eletromagnética, que foram bem reais e que são, ainda hoje, bem reais.

Compreenda bem que não digo que elas não sejam nocivas, mas sua Consciência tem a capacidade, ela mesma,
para transcender e superar essas ondas.

***

Questão: a oração é um freio para a elevação da Consciência?

Bem amada, tudo depende do que você chama de oração.
A oração do Coração é elevação de Consciência.

A oração repetida como uma ladainha, no mental, não provoca e não implica qualquer elevação de Consciência,
bem ao contrário, ela apenas faz reforçar as Crenças.

O Coração é o elemento motor.
A partir do momento em que a Consciência se aproxima do Coração, ela pode orar, mas a oração pode ser também

um ato de Graça, voltado à natureza, ocupando-se da Terra ou se ocupando de atividades completamente
materiais.

Tudo depende da intenção, do ponto de vista e da Consciência que vocês ali colocam.

Assim, portanto, não posso responder que a oração seja um freio mas, para alguns, a oração é uma Crença e nada
mais, enquanto que, para outros, ela será realmente um meio de elevação.

Tudo depende, portanto, não da oração, ainda uma vez, mas de você mesmo com relação ao seu próprio Coração.

***

Questão: viver a morte, de um ponto de vista físico (suspensão da respiração) e Vibratório (tremores internos e
externos), é uma etapa no caminho para a Luz?

ANAEL - 12 de junho de 2010
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Então, bem amado, não se trata da verdadeira morte, mas da «pequena morte». 
Esse processo é completamente conforme ao que existe quando do Switch da Consciência, que corresponde à parada

da respiração.
A respiração pulmonar e celular passa diretamente ao nível do Coração.

Naquele momento, há a «pequena morte» e não a morte com um M maiúsculo.

***

Questão: os três dias de Maria vão acontecer antes de 29 de setembro?

Bem amado, vocês serão prevenidos, assim como o disse Maria, três dias antes desses três dias, 72 horas antes, de
maneira individual e coletiva.

Cada ser humano ouvirá, no interior de si mesmo, o Anúncio de Maria.

Não posso revelar-lhes o Anúncio de Maria, mas ele acontecerá 72 horas antes do que é chamado os três dias.

Agora, quanto à data, obviamente, existem possibilidades Vibratórias, para nós Arcanjos, como para os diferentes
Conselhos, Conclaves e Forças da Luz Intergaláctica, de irradiar algumas qualidades Vibratórias em seu mundo.

Mas nós não somos soberanos, ainda pelo momento, de reações da humanidade e da consciência limitada, com
relação a este afluxo de ilimitado.

Entretanto, na Confederação Intergaláctica, a Divina Maria é hoje soberana do desenrolar do tempo, dentro de sua
Dimensão.

Assim, ela pôde anunciar-lhes seu próprio Anúncio para o período compreendido entre o mês de julho e o final de
setembro de seu ano.

***

Questão: os três dias de catalepsia referir-se-ão ao conjunto da Terra ou somente a alguns indivíduos? 

Bem amado, o que é chamado os três dias refere-se ao conjunto da humanidade.
A capacidade para entrar em catalepsia está ligada à sua própria capacidade para penetrar a Unidade.

Durante esses três dias, os seres despertos estarão em catalepsia, os seres não despertos estarão agitados e correndo
em todos os sentidos.

Agora, esses três dias não são três dias de trevas.
Isso depende do lugar da Terra onde você se encontrar, cabe a você tirar as conclusões que se impõem.

O que foi chamado, em suas profecias ocidentais, de três dias de trevas, foi chamado, do outro lado do globo, de três
dias de Luz.

***

Questão: se ninguém conhece a data, tudo isso pode acontecer dentro de 2 dias ou dentro de 1.000 anos?

Bem amado, de qual data você fala?
Não se pode confundir o Anúncio dos três dias e a vivência dos três dias, com o final desta Dimensão, que é outro

mecanismo e, efetivamente, para este, ninguém conhece a data nem a hora, mas esta data inscreve-se num máximo
de tempo.

Esse máximo de tempo não pode ser em nenhum caso de mil anos, mas será, no máximo, de um ano e quatro meses.
Dentro deste período, tudo é possível, desde hoje como até o extremo limite.

Efetivamente, ninguém conhece a data, mas existem calendários astronômicos e não astrológicos, bem reais e bem
concretos, que foram definidos por algumas populações que vocês chamaram de primitivas, que viveram a Ascensão

há já várias centenas de anos.

Esses povos legaram-lhes calendários.
Esses calendários foram falsificados em suas datas, do mesmo modo como seu calendário gregoriano foi falsificado.

Do mesmo modo, existem reencontros ao nível de seu sistema solar.
Esses reencontros inscrevem-se num calendário temporal que vocês vêem, isso vocês não podem negar.

A influência da irradiação central da galáxia estará em seu apogeu a partir de 15 de agosto de seu ano, durante um
pouco mais de um ano.

Durante este período, tudo é possível, mas, efetivamente, ninguém conhece a data nem a hora, mas vocês não
podem negar, para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, para além mesmo do que nós lhes dizemos,

observar o que acontece sobre esta Terra.

O conjunto de vulcões da Terra está se despertando, o conjunto de oceanos está morrendo, como foi anunciado pelo
próprio São João.



Os tempos proféticos são os tempos que vocês vivem agora.
Eles não são amanhã, eles não são para daqui a mil anos, eles são agora.

Agora, o final desses tempos não cabe a ninguém, ele resulta unicamente da interação de forças em presença,
colocando fim, de maneira definitiva, a esta ilusão.

Isso pode ser imediatamente, isso pode ser dentro de algum tempo, mas não num tempo infinito.

***

Questão: as ondas turbulentas de 30 metros estão em relação com as evoluções em curso? 

Bem amada, existe certo número de fenômenos novos, em sua matriz, produzindo-se. 
Acabo de evocar o despertar dos vulcões, acabo de evocar certo número de poluições marinhas e submarinas.

Existem inúmeras modificações ocorrendo atualmente nesse sistema solar e não unicamente nesta Terra, colocando
fim ao isolamento desse sistema solar nos mundos dissociados, colocando fim, por aí mesmo, às forças gravitacionais e

eletromagnéticas tais como vocês as conhecem.
Isso está em curso e toca o conjunto de Consciências, assim como lhes descreveu Um Amigo, mas, também, a própria

Terra.

Assim, a Terra entra num período de expansão Dimensional mas também de expansão de seu raio, tanto físico e
material, traduzindo-se por um aumento do raio e da circunferência da Terra, em relação direta com a expansão do

núcleo intraterrestre, em relação ela mesma com as influências trazidas pelo companheiro de seu sol, chamado,
segundo seus cientistas, Nemesis ou Hercobulus, segundo os antigos.

***

Questão: Hercobulus será visto?

Bem amado, Hercobulus (ou Hercólubus) está visível no céu desde 15 de agosto de 2009. 

Entretanto, alguns de vocês não podem percebê-lo porque o espectro de irradiação deste planeta, que é um sol em
vias de atrofia, emite no infravermelho. 

Vocês não podem portanto vê-lo com o olho e sua visão retiniana normal.
E vocês não o verão jamais com uma visão retiniana normal.

Vocês podem, entretanto, constatar os efeitos que existem, sobre esta Terra, como sobre o conjunto de satélites e de
planetas desse sistema solar.

***

Questão: qual é a diferença entre Nibiru e Hercobulus?

Não é uma diferença, não é a mesma coisa.

Do mesmo modo que existe uma Embarcação que foi chamada, por escárnio, Nibiru, chamada assim pelos Anunnaki
e por aqueles que falsificaram esse mundo com Yaldebaoth e Lúcifer à sua cabeça.

Este planeta não é um planeta, mas uma Embarcação de forma esférica, que permitiu a instalação de forças
gravitacionais limitantes e aprisionadoras desse mundo, como dentro de 90 outros mundos que foram privados de

sua Unidade.

Essa Embarcação foi, desde o ano passado, desviada de sua rota.
Existe, em outra parte, outra Embarcação, de Luz desta vez, autêntica e Vibral, chamada ela também Nibiru.

Existem, portanto, dois Nibiru profundamente distintos.

Isso não é de nosso feito mas saibam, e assim como o vêem nesse mundo, os falsificadores gostam muito de se servir
de tudo o que existia para invertê-lo.

Assim o foi nas religiões e nas Crenças no papel de Cristo, que foram estabelecidas por essas elites que quiseram
dominá-los e que os dominam ainda um pouco.

Existem, portanto, dois Neberu ou Nibiru, existe um só Hercobulus.

Não há qualquer laço ou qualquer relação direta entre Hercobulus, Nibiru e Neberu.

***



Questão: poderia desenvolver sobre a frase «os últimos serão os primeiros»?

Bem amada, isso pode ser compreendido e interpretado em diferentes níveis.

Os primeiros serão os últimos, ao nível Vibratório.

De fato, muitos seres humanos viveram a transformação que conduz a viver a Unidade, desde já quase 30 anos.
Eles são os antigos.

E, em contrapartida, hoje, há seres humanos, em número importante, que se despertam e aqueles que se despertam
hoje, que são portanto os últimos, são os primeiros, porque eles serão os primeiros a aceder à Dimensão nova.

Os mais antigos dentre eles são aqueles que estarão encarregados de velar para o estabelecimento das novas regras
de vida na nova Dimensão.

Eles serão portanto chamados para se agruparem e para viverem reagrupamentos num tempo ulterior, a fim de
recolher e de acolher os diferentes ensinamentos ligados às novas Vibrações da Luz nas Dimensões Unificadas.

***

Questão: a Bíblia disse que Satã seria acorrentado por 1.000 anos e depois liberado. O que é isso?

Bem amada, isso é uma visão bem literal do que escreveu São João. 
O bem amado Sri Aurobindo perfeitamente definiu que esses escritos eram, antes de tudo, Vibratórios.

Obviamente, eles esclarecem-se, assim como todas essas profecias, a partir do momento e somente a partir do
momento em que os eventos anunciados realizam-se, e não antes. 

Antes, trata-se de pura especulação.

Assim foi sempre para todos os anúncios proféticos realizados pelos mensageiros.

Enquanto o anúncio não é realizado, ele não pode ser compreendido e integrado.

Assim, portanto, querer estabelecer um reino de mil anos, trata-se de uma alegoria ou de uma duração temporal,
enquanto vocês vão para o final dos tempos tal como o definiu? 

Não existe portanto interesse a discriminar esta frase no mental, para tentar compreender o que vai acontecer-lhes.

Assim como o disse Um Amigo e cada vez mais insistiremos, nós, Arcanjos, como o conjunto de Estrelas de Maria,
como o conjunto do Conclave ou das Forças Intergalácticas da Luz, nós os recentramos cada vez mais na Vibração

que chega, hoje, a vocês, porque somente nesse nível encontra-se a solução.

Todo o resto apenas os faz afastarem-se e os afastará cada vez mais.

Em suas vidas, o que, até agora, podia dar sentido e permitia-lhes definirem-se com relação a Crenças, com relação a
esses textos, com relação a religiões, perderá todo sentido e toda direção nas semanas que vêm.

Cabe a vocês saberem se querem estabelecer-se dentro do novo ou permanecer no antigo.

***

Questão: o que aconselharia a alguém que se encontra em dificuldade em seu trabalho?

Bem amado, não me cabe definir a conduta de cada um.
Cada um deve tomar, hoje, em função do que vive e sente no mais profundo de sua alma, de suas células, o que é

bom para si.

Obviamente, existem noções temporais, como você vê, que vêm chocar o desenrolar habitual de suas vidas.
A questão poderia ser repetida ao infinito.

Assim, por exemplo, é a mesma questão para um jovem que começa os estudos hoje.
Que vão tornar-se seus estudos quando esse mundo é chamado a desaparecer?

Aí também, é um problema de Consciência.

Vocês devem se deixar guiar por sua própria Consciência e não por considerações materiais, financeiras, em relação
com os modos habituais de funcionamento da consciência limitada.

Cada um deve encontrar sua própria estrada, em função de seus sentidos Vibratórios, em função de sua própria
Consciência e, cada vez menos, em função de Crenças, da sociedade ou suas.

Mas cada resposta é adaptada ao seu próprio nível de Consciência.
Não existe resposta, portanto, absoluta, mas existem apenas respostas relativas, diferentes em função de cada

indivíduo e de cada caminho.



***

Questão: o que significa o fato de sentir uma queimação no nível da testa ou atrás da cabeça?

Bem amado, isso participa do estabelecimento dos 12 pontos da Coroa Radiante da cabeça.

Ao nível da Coroa Radiante da cabeça, existem zonas precisas, em relação com os pontos que entram em atividade
Vibratória.

Alguns deles lhes são conhecidos, outros lhes serão desvendados e percebidos durante seu verão (inverno no hemisfério
sul).

Cada um desses pontos tem uma função espiritual, em relação com um atributo espiritual.
Cada ponto Vibratório está em relação, também, com um de seus órgãos físicos.

Assim, os pontos de calor que existem, em relação com a parte traseira do crânio, estão diretamente ligados ao ponto
chamado, por mim mesmo, Ômega, ou seja, o fim.

Este Ômega está diretamente religado, também, ao seu cerebelo e à capacidade desse cerebelo para ser o
retransmissor da consciência e, portanto, para fazer desaparecer, em suas estruturas e em sua Consciência, todas as

influências inconscientes denominadas Crenças inconscientes, que construíram e constroem sua vida, sem colocar-lhes
questões.

Esses pontos revelar-se-ão, progressivamente, durante seu verão (inverno no hemisfério Sul).

Assim como isso foi dito, não lhes cabe, pelo momento, conhecer as funções, mas viver a Vibração e as sensações.
Isso é o mais importante para o estabelecimento das funções espirituais em relação com esses pontos.

Não é a explicação que criará a função, mas, sim, a Vibração que ativará a função.
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados filhos da Luz, neste espaço e em sua densidade, recebam Luz e gratidão por sua Presença.

Neste espaço, venho me expressar, assim como já o anunciou Um Amigo.
Venho entre vocês para lhes dar e lhes emitir certo número de ensinamentos em ressonância direta com sua

capacidade para manifestar e para entrar na Vibração Ilimitada.

Bom número de elementos lhes foram dados sobre as características da limitação da Luz Vibrante, em sua Dimensão
dissociada.

Uma das características, em seu mundo limitado, é a limitação de suas capacidades de forma porque, assim como
vocês têm Consciência, na consciência limitada, vocês habitam uma forma e esta forma é a mesma desde sua

entrada nesta Dimensão, até sua saída desta Dimensão.

Nos mundos unificados, tive, em numerosas oportunidades, a possibilidade de mostrar àquele que guardo, que minha
forma não é a mesma na 5ª Dimensão, como na 11ª Dimensão ou, ainda, na 18ª Dimensão.

Nossas formas, nos mundos unificados, são em função dos mundos Vibratórios que percorremos e não estão limitadas
a uma forma.

Assim, podemos mudar de Vibração, em relação com os mundos em que nos manifestamos, nos mundos unificados, o
que não é seu caso nesta Dimensão que vocês percorrem.

Seu corpo físico, denso, assim como o conjunto de suas estruturas sutis, que participam desta Dimensão que vocês
percorrem, são como um ressonador que lhes permite, por seu emprego e pela utilização de sua própria Vibração,

colocá-los em contato e em ressonância com a parte de vocês situada no sol.

Assim, o ensinamento de Um Amigo, através do ‘Yoga Celeste’ (*), permitiu-lhes favorecer sua ascensão ao ‘Switch’
da Consciência e, para alguns de vocês, à Vibração e à Consciência do Estado de Ser.

Vamos abrir um primeiro espaço de trocas, pelas palavras, pela Vibração, concernente a suas perguntas relativas
ao Ilimitado, sabendo que apenas pronunciando uma palavra, mesmo por esse canal, é alteração do Ilimitado,

porque o Ilimitado não fala na linguagem reduzida da Vibração sonora, mas nas gamas de Vibrações bem além,
porque, nos mundos Ilimitados, a limitação do mental e da dissociação não pode existir.

Até certo ponto, pode ser necessário, para alguns de vocês, dar certo número de chaves.
Essas chaves não são chaves de acesso ao Estado de Ser, mas chaves Vibratórias, relacionadas com suas palavras

limitadas, que lhes permitem se aproximar de espaços onde o mental se cala, espaços que os aproximam da Vibração
da Unidade e de sua Consciência Ilimitada.

Assim, bem amados filhos da Luz, eu lhes dou a palavra.

ANAEL - 19 de junho de 2010
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***

Questão: nesse momento, qual é o protocolo prioritário?

Bem amado, existem vários caminhos que conduzem ao mesmo ponto de destino.
Nós lhes damos o máximo de caminhos.

Assim foi das chaves Metatrônicas durante seu ano passado.
A repetição Vibratória das Sílabas Sagradas [OD – ER – IM – IS - AL] é também um meio de elevação Vibratória.

Não há nada que substitua outra coisa.
Existem apenas camadas sucessivas que lhes permitem a implantação Vibratória dessas diferentes ferramentas e

desses diferentes meios, se elevarem, sempre mais, na certeza da Existência e na vivência do Estado de Ser.

Cabe-lhes, a cada um, no que se refere a essas ferramentas coletivas e não seletivas e não individuais, usá-las à
vontade o que lhes convêm, no momento correspondente ao que vocês fazem.

Eu digo que o objetivo final é chegar a conceber e perceber que somente a Consciência dirige a Consciência.
Quando chegarem nesse ponto específico, vocês não terão mais necessidade de qualquer ferramenta, qualquer que

seja, porque vocês terão se tornado vocês mesmos a ferramenta.

***

Questão: como Arcanjo, você pode ver a real Dimensão do nosso Estado de Ser?

Eu iria mesmo mais longe, bem amada.
Sua forma física não me é acessível, no sentido em que o entende.

Eu apenas percebo de vocês as ondas, mesmo nesse canal, emergindo do mais profundo da sua consciência comum e
vindo do seu Estado de Ser.

Eu posso captar, pela Vibração sonora (e, nesse sentido, por várias vezes, eu lhes pedi, como lhes pedirei sempre, para
pronunciarem o seu primeiro nome, três vezes), para poder identificá-la, assim como nós o fazemos, todos, nos

mundos unificados, a Vibração e o canto da sua alma.

Isso é para nós muito mais fácil.
Somente alguns seres, que estiveram encarnados nas cadeias da encarnação e nesse mundo dissociado, e que
deixaram há pouco tempo esse plano em que vocês estão, são ainda capazes e podem mesmo discernir suas

estruturas físicas e sutis.

Estes intervêm, de maneira muito mais fina, em seus espaços que vocês chamam de curas espirituais.
Alguns deles foram capazes de manter contato com o que vocês chamam encarnação, mesmo estando, agora,

extraídos desta matriz.

Assim o é para alguns dos Melquisedeques que intervêm mesmo quase fisicamente em seus espaços.

***

Questão: o princípio da lógica faz parte do mental ou faz parte do Ilimitado?

Bem amado, o que chamam de lógica, em seu mundo, está em relação direta com o ‘princípio de ação/reação’.

Esse princípio de ação/reação, que vocês conhecem através das leis físicas como através de algumas leis espirituais
chamadas Leis de Carma, não tem qualquer existência nem qualquer legitimidade nos mundos unificados.

A única lógica é a Inteligência e o agenciamento da Luz Vibrante autêntica.

A lógica da Consciência apenas segue a lógica da Luz e em nenhum caso uma lógica mental ou uma lógica ligada à
ação/reação.

Lembrem-se que a Lei essencial, nos mundos unificados, chama-se ‘Ação de Graça’.

***

Questão: qual é a interação da informação verdadeira que nos é trazida com o Supramental?

Bem amado, o conjunto de informações, de ensinamentos, de yogas e de chaves que lhes são entregues, tem apenas
um único objetivo, se tal é também seu objetivo: aquele de extraí-los da matriz e da matriz que prende e das ilusões

nas quais vocês se encontram.

***



Questão: aceder ao Ilimitado poderia ser sentir-se Um com tudo o que se pode perceber?

Bem além, bem amado.
O que você pode perceber, como o que pode não perceber.

A Consciência Ilimitada confere o sentimento de dissolução e de fusão mesmo na Fonte: não há mais limitação
alguma.

Assim, portanto, ainda estando consciente de sua própria consciência, há uma Consciência também importante
atribuída à Fonte como aos mundos Arcangélicos, como aos mundos unificados, quaisquer que eles sejam.Não há

mais qualquer separação, nem qualquer divisão.

Assim como Um Amigo lhes disse: nos mundos unificados, tudo é relação e ressonância.
Não há mais laço.

Não há mais dependência.
A liberdade total existe nos mundos unificados, o que não existe absolutamente em seus mundos dissociados.

***

Questão: quando tivermos acesso ao Ilimitado, haverá tarefas específicas atribuídas?

Bem amado, no acesso definitivo ao Estado de Ser ou ao Ilimitado, a sua Consciência é, portanto, livre.
Esta liberdade é total.

Simplesmente, o que vocês são, em Verdade e em Unidade, irá levá-los a voltar aos seus mundos de origem e a ali
exercerem o porquê vocês se criaram, vocês mesmos, e se exteriorizaram da Fonte, mas sem qualquer limitação.

Assim, um Arcanjo tem funções.
Assim, na Civilização dos Triângulos, os Triângulos têm funções.

Assim, os sóis têm funções.
Assim, os planetas têm funções e o seu acesso de ressonância e de relação com as outras dimensões está fixado dentro

de uma forma, ao menos para o que vocês percebem, nos mundos dissociados.

Mas um planeta, ele mesmo, é livre para aceder às outras Dimensões.
É isso que vive atualmente a sua Terra: a sua liberação.

O que é chamado de parto, de nascimento, de liberação, é a mesma realidade.

Assim, não se trata de tarefas, assim como você as expressou, mas de um Serviço natural, pela ressonância e atração
com a Lei do Um.

O ‘princípio da tarefa’ não obedece, tampouco, às leis de ação e de reação tal como vocês as vivem.

Assim, qualquer que seja a tarefa que vocês efetuam, nos mundos dissociados, isso tem sempre um custo em termos
de energia, o que não é absolutamente o caso nos mundos unificados.

Vocês estão, se pudermos esquematizar, nos mundos da resistência.

Nós estamos nos mundos da facilidade.

***

Questão: a única verdadeira Consciência é do domínio do Ilimitado?

Bem amado, toda Vibração é Consciência.
Mesmo dentro de certas estruturas que existem em sua Humanidade, chamadas portais orgânicos ou sem alma, existe

uma Vibração e um embrião de Consciência.
Mas isso não basta para serem seres conscientes, no Ilimitado.

Assim, a Consciência está presente, tanto no átomo como no sistema solar, como na Fonte.
Não pode existir Vibração ou Vida dissociada, como unificada, sem Consciência ou sem, ao menos, uma Centelha de

Consciência.

Todo o jogo dos Arcontes e dos Dracos foi deixar irradiar, desde o sol, um mínimo de Consciência, a fim de manter a
Ilusão na qual vocês estão.

***

Questão: aceder ao Ilimitado é um eterno nascimento?

Bem amado, a palavra nascimento pode levar à confusão.
Eu falaria, de preferência, eterna Ressurreição, no que se refere a vocês.



***

Questão: a partir do momento em que se acede ao Ilimitado, tudo é novo permanentemente?

O Ilimitado não conhece a Dimensão temporal, tal como vocês a vivem.
Assim, cada instante e cada sopro e cada Vibração da Consciência é único, mas inscrito, ao mesmo tempo, na

totalidade.

Assim, sim, tudo é novo a cada instante.Tudo é expansão permanente.
Nenhuma força de contração ou de limitação pode existir nos mundos unificados.

Lembrem-se de que o que os seus olhos veem, de que o que as suas teorias que os cientistas de ponta elaboram, são
apenas oriundo de leis modificadas da física, tal como vocês a vivem nesse mundo, e não são em caso

algum aplicáveis ao que existe nos mundos supraluminosos ou supramentais.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, resta-lhes agora praticar.
E eu lhes digo, quanto a mim, até muito breve, dentro das várias intervenções neste espaço.

Voltarei a vocês.
Recebam minhas bênçãos.

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

(*) – ‘Reunificação dos 5 novos Corpos’ – YOGA CELESTE:

http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-novos.html

***
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100620_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados filhos da Luz, eu sempre vim a vocês como Arcanjo da Relação e, também, como Arcanjo
Embaixador do Conclave Arcangélico e, também, como Arcanjo habituado, em meio à Humanidade, a

compreender e a permitir-lhes compreender e viver o que está em andamento.

Portanto, em meio às minhas Bênçãos e à minha Radiância, nós vamos abranger as suas questões e as suas
dúvidas sobre o que for do seu agrado submeter-me.

Se uma resposta for possível da minha parte, eu irei dá-la vocês.

Assim então, eu os escuto.

*** 

Pergunta: por qual razão eu sinto especialmente a Vibração no sexto chakra  [Ajna - 3o. Olho]?

Há uma, mas o mais importante não é o significado, e sim a ação a que ela conduz.

É necessário apresentar essa Vibração ao seu Coração e não deixar se instalar nesse espaço.

A testa corresponde à energia e à Consciência denominada poder da alma, poder que deve ser transferido ao
Coração e não utilizado pela personalidade.

A Luz não deve sair por esse centro, mas pelo conjunto das células e, de maneira preferencial, pelo chakra do
Coração.

*** 

Pergunta: por que se sentir às vezes como decolar e mantido em formas de tremores?

Isso corresponde a uma dupla atração: essa, obviamente, da Luz de UM AMIGO e não da minha Presença,
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corresponde ao acesso ao Estado de Ser.

Esse Estado de Ser que deve doravante se manifestar em meio a esta Dimensão, mas, é claro, a expansão da
Luz e da Presença da Luz, a tal oitava de Vibração, em meio a este espaço, pode levar alguns de vocês a viver

um chamado para partir.

Esse apelo para partir é contrabalançado, não pela sua própria vontade, mas também por aqueles que rodeiam,
de maneira silenciosa e invisível, a intervenção do UM AMIGO, a fim de evitar que vocês possam partir

definitivamente em meio aos espaços do Estado de Ser.

Essas diferentes manifestações dizem respeito provavelmente à maioria de vocês, aqui presentes, em
diferentes formas.

Todas elas correspondem à imersão da sua Consciência limitada em meio à ilimitada, com intensidades de Luz
Vibral que vão continuar, eu recordo a vocês, se amplificando.

Existe então uma preparação Vibratória que lhes é proposta, através de determinadas colocações em Vibração
das suas estruturas.

Isso poderá lhes permitir, e levá-los a viver, durante a segunda série, ou seja, durante os próximos sete dias,
acessos ao Estado de Ser muito mais fluido e muito mais fácil.

Alguns de vocês começam a experimentar Estados de Samadhi cada vez mais profundos.

Esse é o caminho certo e a única via para aceder aos espaços da Consciência Ilimitada.

Aceder à Consciência Ilimitada não quer dizer partir em meio ao Estado de Ser.

Alguns de vocês o fizeram, mas esse não é o objetivo no momento, mas, simplesmente, o objetivo final.

Enquanto isso, há algumas coisas a serem feitas nesta Dimensão em que estão: ancorar a Luz, semear a Luz,
esse é o seu papel.

*** 

Pergunta: como fluidificar as relações com meu pequeno filho, de 5 anos, que é superdotado?

Amada, convém aceitar que em cada relação humana envolvendo o relacionamento de dois seres, se um dos
dois não quiser se relacionar, por que você desejaria forçar essa relação, seja qual for a sua idade e seja qual

for o seu papel em relação a você?

Existe, em meio aos desenvolvimentos das almas, particularmente nessas idades, particularmente em crianças
especiais, o anseio de não entrar nas relações que eu qualificaria de 3a. Dimensão, onde a liberdade, para

essas almas, é essencial.

Em nome de que você não respeitaria o outro no que ele expressa?

Em nome de qual papel você desejaria forçar uma criança, vinda de outras Dimensões, a aceitar qualquer coisa
que ela não conhece?

Isso se denomina assumir o poder, quer você queira ou não.

Não podemos forçar ninguém a aceitar o Amor se ele não desejar.

Isso não se chama Amor.

***

Pergunta: talvez essa criança, justamente, manifesta um desejo de se relacionar e, talvez, não.

Essa criança não teria o direito de mudar de ideia?

Em nome de que você poderia reclamar uma estabilidade afetiva ou comportamental com uma alma que
descobre este mundo e suas ilusões?

É necessário admitir e compreender que isso a remete, amada, às feridas não cicatrizadas e que você não
pode cicatrizar as suas próprias feridas impondo-as aos outros.

*** 

Pergunta: como cicatrizar essas feridas?

Enviando Amor, sem nada pedir.

Mas enviar esse Amor está além do papel ou da função que, isso, é um jogo da vítima.



Atribuir a uma alma, muito mais antiga do que você, muito mais evoluída em meio à sua compreensão
multidimensional, exigir um procedimento humano em relação com papéis, é muito prejudicial.

O Amor não se exige, nem se dá se o outro não deseja.

O maior Amor está nesse nível.

O Amor não força nada, o Amor não prende jamais, o Amor não se fia a papéis ou a funções, o Amor deixa
livre e aceita a liberdade.

Tenham cuidado, assim como disseram várias Consciências tendo, elas, vivido a encarnação: o Amor não é o
que vocês pensam, muito menos o que vocês projetam sobre o outro.

*** 

Pergunta: essa criança tem conhecimento do Amor universal, por que ele usa palavras nesse
sentido?

Eu vou lhe dizer, muito maior do que o seu. Ele poderia ser o seu avô.

*** 

Pergunta: ele poderia então ser a reencarnação de um membro da nossa família?

Amada, por querer aprisionar as pessoas em meio a papéis e a funções, você perde o sentido do seu
caminho.

Querer encontrar filiações, querer reencontrar filiações, seja ela a mais autêntica nesta Dimensão, não tem
qualquer sentido nas outras Dimensões.

As ligações familiares, tais como vocês as concebem nesta Dimensão, e no espaço limitado de uma Vida,
estritamente nada são.

Estas ligações desaparecem, mesmo quando vocês desaparecem deste plano que os mantêm em meio à
matriz.

Então, o que dizer dessas ligações quando vocês descobrirem esses espaços ilimitados?

Eles não têm qualquer significado.

O que lhes é solicitado, hoje, é para respeitar o outro, a sua liberdade, a sua expressão e o que ele é, e não
para constrangê-lo em meio a um papel ou a uma condição enredando-o no fato de fazer persistir as coisas

que, afinal, tem-se apenas muito pouco tempo.

Eu especifico que essa atitude, muito acatada no seu mundo ocidental, não tem absolutamente propagação em
meio aos povos que poderiam ser denominados primitivos ou arcaicos.

Vocês devem, aí também, desaprender e principalmente respeitar o outro.

Respeitar o outro necessita de não pressioná-lo em meio a um papel ou a uma função, seja qual for a sua
idade, seja qual for o seu grau de despertar, e seja qual for a sua relação com vocês, pois o papel tido na carne

não é absolutamente nada em relação ao papel do Espírito.

Muitas almas que estão encarnadas, há pouco menos de uma geração, são almas, não todas, mas das quais
muitas apenas muito pouco conheceram os princípios que vocês aplicam, desde tempos imemoriais,

como normais, e que, aos nossos olhos dos Arcanjos, são estritamente anormais.

Vocês não podem encontrar a liberdade mantendo essas ligações ilusórias.

Vocês devem respeitar e amar esses seres por eles e não por vocês.

*** 

Pergunta: qual será o papel dos Ancoradores da Luz após o Anúncio de MARIA?

De manter o rumo e de continuar a ancorar cada vez mais intensamente, e de maneira cada vez mais firme, a
Luz.

Eu diria, segundo as suas expressões humanas, de maneira constante.

*** 



Pergunta: o trabalho de Ancorar a Luz pode ocorrer em qualquer local?

Onde vocês estiverem no mundo, mesmo na parte mais longínqua de um deserto, isso tem exatamente o
mesmo efeito.

Conhecendo bem, agora, o que denominam, no seu mundo, as redes, sejam elas quais forem, isso é
exatamente o mesmo princípio para a Luz, exceto que, aí, essa rede é livre e essa liberdade lhe confere uma

solidez a toda prova sobre à qual a Sombra e as resistências logo não terão mais nenhum domínio.

*** 

Pergunta: o que pode nos ajudar a permanecer conscientes no eterno presente?

Os espaços e os momentos, segundo os seus ritmos, segundo os seus rituais, em que vocês mergulham em
meio à Vibração interior, devendo pouco a pouco emergir no seu mundo exterior e comum.

Essa é a melhor maneira de manter a continuidade da Consciência do presente e da Luz Vibral.

*** 

Pergunta: há qualquer coisa a fazer que permitisse, quando se deixa este Estado, de reencontrá-lo?

Isso se denomina a Presença a si mesmo e a lucidez dessa Presença em meio ao instante.

No momento, vocês cultivam os Estados interiores permitindo-lhes, quando o momento tiver chegado, eclodir,
literalmente, nesta Dimensão, na sua Presença.

Naquele momento, vocês terão apenas que Ser para manifestar essa Presença, quer vocês estejam em uma
atividade muito afastada do que vocês vivem Interiormente.

É esse o seu desafio e é isso que vocês vão realizar.

A Vibração e o Estado de Ser não são uma fuga, mas, bem mais, um ancoradouro, em meio à sua Ilusão,
dessa Verdade.

*** 

Pergunta: às vezes tenho dificuldade de encontrar o limite entre o que convém guardar comigo ou
partilhar com os outros. O outro, eu o sinto às vezes como em intenso distanciamento.

Amado, em qualquer relação interpessoal, colocar-se na Vibração e na Luz nem sempre é muito bem recebido.

A Sombra verdadeiramente não gosta da Luz, pois ela não a conhece.

Portanto, muitos seres humanos, ainda afastados da Luz, vão ficar profundamente chocados com a Revelação
da Luz.

Não é a Luz que choca, é a própria Sombra deles.

Da mesma forma que em vocês, algumas feridas, algumas crenças, voltam e, literalmente, deflagram-
se pela ação da Luz.

É a Luz que faz isso? Não.

*** 

Pergunta: qual é então, nesse caso, a atitude mais correta?

Eu sinto lhe dizer, infelizmente, nenhuma, e isso será cada vez mais violento.

Portanto, sigam o caminho da Vibração do seu Coração.

Seguindo essa Vibração, o ‘princípio de atração e de ressonância’ irá permitir-lhes evitar estarem em confronto
com reações opostas à Luz.

A Luz não os torna invisíveis, pelo contrário.

A Luz tira-os da invisibilidade e aqueles que rejeitam a Luz, por medo, por convicção, podem se mostrar
profundamente perturbados e agressivos pela Luz e se tornar agressores.

Dessa forma, se vocês se estabelecerem no ‘princípio de atração e de ressonância’, pela resposta da
Vibração do Coração, vocês irão evitar, bem facilmente, esse tipo de encontro, esse tipo de cenário.



Mas se vocês insistirem em manter relações, sejam elas quais forem, além do que é suportável para o outro (e
não para vocês), vocês serão confrontados com retornos extremamente violentos e, quanto mais forças de

resistência entrarem em ação, pelo fato da Presença da Luz, mais isso irá se tornar significativo.

Certamente, isso implica em alguns ajustes nas pessoas e nos locais que frequentam e nas situações que
encontram, mas não pode ser de outro modo.

Cabe estarem seguros, eu diria mesmo, muito seguros, invulneráveis, por exemplo, como se estivessem se
colocando diante de uma cena reconstituindo uma história que vocês chamariam, por exemplo, do tipo policial

ou de filme de terror, se vocês estiverem mesmo na Luz.

Da mesma forma, a Luz que vocês portam, que vocês albergam, que vocês desenvolvem, irá conduzi-los a
mudar radicalmente, de maneira muito violenta talvez, o que vocês tinham estabelecido como relação,

independentemente dos círculos de relações.

Duas humanidades se separam.

Lembrem-se: nem todos vocês irão para o mesmo lugar.

*** 

Pergunta: o abandono à Luz permanece a abordagem central?

Eu diria a abordagem capital.

A Vibração em si apenas poderá crescer e prosperar se vocês se abandonarem e soltarem todos os
compromissos que tiveram até agora.

Isso se torna cada vez mais verdadeiro: todas as lutas existenciais lógicas, eu repito, em meio a esta
Dimensão, não terão, logo mais, nenhum interesse.

Se vocês optarem, seja qual for o grau de abertura, por manter o que está morto, então, ser-lhes-á feito
conforme a sua escolha e não pode ser de outro modo, se não, haveria violação da liberdade da alma.

Vocês não podem manter (e vocês poderão cada vez menos manter) o antigo e o novo.

Independentemente das lágrimas, independentemente das reações que teriam tendência a nascer em vocês,
cabe a vocês, no entanto, arbitrar, cada vez mais depressa e cada vez mais firmemente.

*** 

Pergunta: o cotidiano se torna cada vez mais difícil. Em que sentido eu deveria continuar a
trabalhar?

Ninguém irá decidir no seu lugar, mas você mesma evocou a solução.

Isso se torna cada vez mais intolerável e é lógico, de novo.

Não há que ter nem culpa nem arrependimento, mas muitos de vocês, aqui presentes como em outros locais,
foram obrigados a arbitrar certas situações.

Algumas situações nas quais compromissos foram estabelecidos, não podem mais continuar, pelo próprio fato
da elevação Vibratória.

Isso é, mais uma vez, totalmente lógico.

O que você exprime, amada, muitos seres humanos no planeta sentem e vivenciam isso, devido a esta
elevação Vibratória e ao acesso à Luz.

Um pingo de Consciência, ou a Consciência muito limitada, existente até mesmo entre os buscadores
espirituais, nunca havia sido um problema até agora.

Era bem possível, antes dessa abertura à Luz Vibral, ter uma busca espiritual e viver alguma autenticidade,
mantendo a Ilusão em meio à matriz, quer seja pelas atividades profissionais, quer seja pelas ligações com as

pessoas.

A época dos compromissos terminou e muito mais rápido do que vocês imaginam.

Muitas coisas irão se tornar intoleráveis.

Não são as coisas que se tornam intoleráveis, é a sua Consciência, que se transforma e que se expande, que
torna as situações inaceitáveis, até então aceitáveis.

Então, cabe a vocês saber o que vocês desejam.

Agora, amada, se você me responder que é impossível cessar uma atividade ou uma relação, eu respondo
que, então, é impossível efetivamente mudar, mas será conveniente assumir totalmente as escolhas Vibratórias

que foram tomadas.



Assim como lhes disseram, ninguém pode fazer o caminho no seu lugar.

Nós podemos ajudá-los em Estados de Consciência, nós podemos ajudá-los em Vibrações, em palavras, mas
nós não podemos agir no seu lugar e o sentido da ação depende apenas de vocês, em qualquer situação.

Não compete a nenhuma outra pessoa tomar uma decisão no seu lugar, se não, aí também, vocês recaem
pesadamente na dualidade.

Vocês devem se tornar responsáveis e livres.

Não há preço a pagar suficientemente alto ou suficientemente excessivo que justifique a sua ausência de
liberdade.

O abandono à Luz e a confiança na providência ou, denomine isso como você achar conveniente, o que nós
chamamos, nós, de Inteligência da Luz, não é uma palavra em vão, mas deve demonstrar a veracidade dessas

palavras em meio à sua Vida, se não, qual a serventia?

E isso é válido em todas as circunstâncias da sua vida e irá se tornar cada vez mais atual.

Tornar-se-á cada vez mais difícil, não em meses ou em anos, mas nos próximos dias e semanas, manter
determinadas ilusões.

Cabe a vocês saberem o que desejam, mas vocês não poderão manter a dualidade e a Unidade.

A dualidade leva-os inexoravelmente ao sofrimento, à emoção e, principalmente, irá levá-los cada vez mais à
perda da sua Unidade.

Tornar-se-á então muito fácil, além mesmo da Vibração do Coração, dar-se conta, por vocês mesmos, de que
vocês se afastam de si próprios.

E lembrem-se de que nós nada poderemos fazer.

São vocês que escolhem.

Eu já havia prevenido, em outros espaços, há alguns dias, sobre as consequências dos seus atos, das suas
escolhas e dos seus comportamentos.

Essas palavras irão assumir uma importância cada vez mais aguda e urgente no que vocês têm que viver.

*** 

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

*** 

Bem amados, eu irei lhes dar a minha bênção Vibratória durante alguns minutos.

Por favor, eu peço, descruzem as suas pernas e os seus braços e acolham a minha Radiância.

Eu os abençoo.

Sejam livres.

Sejam Um.

... Efusão de energia ... 

************
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http://autresdimensions.info/article3b4b.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-20_juin_2010-article3b4b.pdf

20 de junho de 2010

(Publicado em 1º de julho de 2010)

***
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Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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Questão: a onda galáctica que vai chegar arrisca danificar tudo o que é eletrônico e elétrico?

Bem amado, o que chega é uma aproximação da onda intergaláctica.

A chegada da onda intergaláctica está prevista entre, a priori, o mês de fevereiro de 2011 e o mês de outubro
de 2011.

A influência é, entretanto, presente e real.

Ela não terá, contudo, a potência e a intensidade necessárias para desconstruir seus sistemas.

A jornada de Unificação da Consciência, assim como o Arcanjo Miguel anunciou, corresponde, exatamente, ao
que aconteceu durante as reuniões dos Casamentos Celestes, nas primeiras Etapas e também nas reuniões

quotidianas que vocês tinham até então.

A diferença se situando na continuidade desta Vibração durante mais de 24 horas.

Ela associará a Presença constante e permanente, durante essas 24 horas, do Espírito Santo, da Fonte e do
Ultravioleta.

***

Questão: se se tem visões, o estado Vibratório, durante essas visões, é mais importante que a
própria visão?

Obviamente.

A visão apenas se tornará visão a partir do momento em que vocês forem capazes de acolher esta visão sem
elaborar qualquer interpretação, nem o que quer que seja mais.

Porque o conjunto de fenômenos que chegam na elevação Vibratória, quer se manifeste sob forma de visões,
quer se manifeste sob a percepção de novos pontos Vibratórios em suas estruturas, a partir do momento em

que seu mental se apreende, a Vibração se afasta.

Existe certo número de reflexos que convém suprimir, de maneira quase definitiva, antes de chegar, de maneira
definitiva, ao processo de ‘passagem ao Supramental’.

Vocês não podem viver o Supramental aceitando que seu mental se apreenda.

Lembrem-se, isso se chama de “aqui e agora”.

A partir do momento em que há interpretação, a partir do momento em que há projeção ou tentativa de análise,
vocês não estão mais no ‘aqui e agora’ e, então a Vibração se afasta.

A tentação é muito grande, na personalidade, de querer encontrar sentido e significado no que é vivido.

O sentido e o significado não poderão lhes aparecer de maneira lúcida, de maneira clara, senão a partir do
momento em que o conjunto da Vibração lhes permita estabelecer o contato com o Estado de Ser.

Assim, portanto, querer colocar palavras, mesmo nos pontos de Vibração novos que aparecem em suas
estruturas, ou mesmo querer ali estabelecer um significado com relação à sua história pessoal, apenas os

retarda e os afasta do que vocês procuram.
***

ANAEL - 23 de junho de 2010
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Questão: os afetos obstruem ainda meu sentir Vibratório, apesar de ter, entretanto, progredido
muito no soltar afetivo.

Bem amada, o ‘muito’ é certamente importante, mas não é o tudo.

O afeto, no sentido humano, está diretamente ligado à ação-reação, em relação com a emoção.

A emoção é o que, contrariamente ao que acontece no Supramental, congela na personalidade.

Assim, portanto, o muito é já muito louvável, mas não é o tudo.

Não há, então, que identificar de maneira precisa o que há agora a desembaraçar, há somente que acolher o
‘abandono à Luz’.

Vocês devem guardar presente no espírito, uns e outros, que o período que acaba de se abrir é um período
em que vão se aclarar, de maneira por vezes brutal, para alguns de maneira menos brutal, certo número de

coisas que tinham sido escondidas e guardadas secretas em sua própria personalidade.

O que vai se aclarar refere-se ao que deve ser transcendido e dissolvido pela Luz.

Vocês não têm que agir com relação a isso, contrariamente ao que se fez nos períodos anteriores, mas, bem
mais, deixar a Luz trabalhar em vocês.

Porque, frequentemente, o que quer agir não é nada mais que a personalidade e, portanto, conduz
inexoravelmente para a ação-reação e a dualidade.

Assim, portanto, certo número de feridas por vezes ainda presente pode ressurgir, desencadeando raiva ou
outra emoção contrária à evolução do Estado de Ser, ao estabelecimento da Alegria e do Samadhi.

Convém a vocês, então, em meio ao que aparece, não mais querer a todo custo apresentar soluções, mas
compreender que a Luz é solução.

A fase atual é, bem mais, de maneira ainda mais forte, o que defini há treze meses, como ‘abandono à Luz’.

Não é conveniente trabalhar nas estruturas da personalidade, convém trabalhar no Estado de Ser e na Vibração.

Ainda uma vez, na condição de que a personalidade não se apreenda para fazer descer a Vibração ao nível da
personalidade.

Assim, portanto, a percepção Vibratória percebida em certos pontos de seu corpo é uma realidade no seu
caminho de acesso ao Estado de Ser.

O processo que permite, bem além do switch da Consciência, se estabelecer na Existência de maneira
definitiva, apenas será e resultará em sua capacidade para viver o ‘abandono à Luz’, o alinhamento de suas três

Lareiras e sua capacidade para deixar se exprimir a Luz em vocês, sem querer fazê-la sua.

Compreendam também que a Luz não se retém.

A Luz os atravessa, a Luz os inunda, permite-lhes tornar-se os Ancoradores, os Semeadores da Luz e também,
vocês mesmos, tornar-se ela.

Isto está para além dos jogos de Luz, para além dos jogos de transparência.

Há identificação total à Luz, o que é o final de seu programa Vibratório.

Isso se chama, em linguagem humana e de acordo com certas tradições, a dissolução do ego ou da
personalidade, permitindo aceder ao Maha Samadhi.

Mas vocês não podem manter qualquer personalidade para poder aceder a este estado específico.

Assim, portanto, o ‘abandono à Luz’ é, do mesmo modo, um abandono de sua personalidade e, portanto, uma
dissolução total de suas estruturas antigas, para seu nascimento na nova estrutura.

O que é chamado por Um Amigo de a passagem da lagarta à borboleta.

Na borboleta, nada resta da lagarta.

Na lagarta, nada existe da borboleta.

Vocês não podem levar consigo suas feridas.
Do mesmo modo, vocês não podem tomar o que vocês poderiam chamar de ‘qualidades de sua

personalidade’, que não lhes são de qualquer utilidade no Estado de Ser.
***



Questão: por que, com os Melquisedeques, podemos ver como que expressões de personalidade,
mesmo em suas intervenções?

Na dissolução, mesmo de sua Dimensão como nas Dimensões as mais elevadas, existem traços.

Esses traços não são, propriamente falando, o que vocês chamariam de traços de personalidade, mas, bem
mais, a marca de certos elementos constituintes da estrutura do Estado de Ser da Consciência considerada.

Assim, a Vibração e a Consciência do Arcanjo Gabriel estritamente nada tem a ver com a Vibração e a
Consciência do Arcanjo Miguel ou com a minha.

Assim, um Melquisedeque do Fogo estritamente nada tem a ver, em sua Vibração, com um Melquisedeque do
Ar.

Vocês devem admitir também que, mesmo nesta personalidade, viver a dissolução não colocará fim à sua
existência nesta Dimensão, enquanto que esta não tiver acabado, no geral.

Mas esta etapa é indispensável.Enquanto não há dissolução, há resistência.

Ora, a resistência é o obstáculo essencial ao estabelecimento do Estado de Ser, da Unidade e à superação da
dualidade.

***

Questão: isso significa que a gota d’água deve se dissolver totalmente no oceano?

Inteiramente.

Certo número de místicos perfeitamente descreveram esse processo de ‘imersão no oceano e no Infinito’.

Quer no Ocidente como no Oriente.

Cada um, ao voltar, ali colocou suas palavras.

Quer se refira, por exemplo, à bem amada Ma Ananda Moyi ou ainda ao Um Amigo.

Cada um viveu esta dissolução.

Mas cada um, à sua maneira, trouxe, em seu veículo transitório Terrestre, qualidades específicas, mas a etapa
da dissolução é indispensável.

O switch da Consciência confere a capacidade de viver no Samadhi, mas esse Samadhi não é o Maha
Samadhi.

O Maha Samadhi de que falo é aquele que, justamente, passa pela dissolução.

É a mensagem idêntica para todos os grandes Despertos, de diferentes correntes, mesmo religiosas.

Assim, portanto, alguns santos, chamados como tal em sua tradição ocidental, descreveram esta imersão
como uma ‘fusão com o Cristo’, por exemplo.

Num caso como no outro, Oriente como Ocidente, há o desaparecimento total, a aniquilação total da vontade
própria e da personalidade própria.

Compreendam bem que isso não lhes é pedido como para a gota d’água no oceano, porque lhes será
necessário reformar a gota d’água com suas características.A dissolução apenas intervirá, de maneira final, no

término desta Dimensão.
***

Questão: para superar a dualidade da linguagem, seria útil desenvolver a telepatia desde agora?

Bem amada, o próprio corpo físico é um obstáculo à telepatia.

Alguns seres extremamente dotados conseguiram desenvolver, eu diria, por sua experiência nas múltiplas
vidas tomadas nesta densidade, ‘aspectos da telepatia’.

Mas vocês não podem esperar desenvolver a telepatia sem terem conduzido justamente a esta Vibração final
do Maha Samadhi.

É-lhes preciso admitir que, enquanto se exprimem as palavras em seus pensamentos, enquanto se exprimem
as palavras e o diálogo, vocês não estão na Unidade.

A Unidade é Silêncio e Som, no entanto.



Compreendam bem que a etapa de passagem por esse momento de dissolução assinala, de maneira
definitiva, seu acesso ao Estado de Ser.

Este acesso ao Estado de Ser que lhes é prometido e que alguns de vocês viveram de diferentes modos,
deve ser realizado cada vez mais facilmente, ainda estando bem conscientes de que o momento de se

dissolver ainda não chegou.

Mas vocês devem passar por aí.

A personalidade pertence às forças da dualidade e às forças da resistência ligadas ao que vocês chamam de
‘ação/reação’.

Enquanto sua vida é governada pela ‘ação/reação’ vocês não poderão penetrar os mundos da Unidade, ainda
que de maneira efêmera.

O que não os impedirá, uma vez vivida a etapa da dissolução, de dever agir na dualidade e, portanto, recair na
ação/reação, mas a diferença é que, uma vez que vocês tenham obtido este estado, naquele momento, sua

vida mudará completamente.

Vocês não serão mais afetados, assim como o são, alguns de vocês, ainda, pelas condições de suas vidas.
***

Questão: deixar agir a Luz quer dizer unicamente subir na Vibração?

Quem sobe na Vibração? 

Aí está a questão.

Obviamente, no início, é a personalidade que decide e que trabalha nesta subida Vibratória, através de certo
número de muletas, de apoios, quaisquer que sejam.

Mas, a um dado momento, a Vibração da personalidade torna-se tão intensa, que a personalidade não encontra
mais seus marcadores nesta Vibração.

É nesse momento que foi chamado pelo bem amado Sri Aurobindo, de ‘switch da Consciência’ e que confere
a capacidade de se estabelecer no Samadhi.

Mas é preciso bem concordar que a maior parte de vocês, mesmo tendo vivido esse switch, se estabelece de
maneira extremamente fácil na personalidade, depois.

A etapa posterior, chamada de Estado de Ser, apenas pode ser vivida a partir do momento em que há
dissolução da personalidade.

Guardem bem que esta dissolução não é absolutamente definitiva, mas que assinala, simplesmente, quando é
obtida, a passagem para uma Dimensão nova, para uma Consciência nova, capaz de se restabelecer mesmo

na dualidade.
***

Questão: se não pudermos nos estabelecer definitivamente no Estado de Ser, por que algumas
pessoas são “retidas” para não deixar definitivamente esse plano?

Isso se refere a alguns seres que tiveram acesso ao Estado de Ser, em alguns estados de Consciência
particularmente importantes.

Entretanto, é fácil e completamente aceitável compreender que, a partir do momento em que vocês acedem a
esses espaços ilimitados, vocês compreendam então inteiramente o que significa a ilusão desse mundo e a

inutilidade do que vivem.

É portanto necessário manter, de uma maneira ou de outra, uma estrutura física coerente, de maneira a
trabalhar nesta Dimensão, mesmo se, para a própria pessoa, não há qualquer espécie de interesse.

Poder-se-ia dizer também que, a partir do momento em que alguns seres atingiram o Estado de Ser e nela
viajaram, qualquer que seja sua Dimensão de origem, a atração da matriz não existe mais.

Assim, portanto, se «não amarrássemos» esses seres no seu próprio corpo de densidade desta Dimensão,
eles deixariam simplesmente esse plano.

***

Questão: a preservação dos corpos biológicos será um interesse para a 3D Unificada?

Não unicamente.

O corpo biológico não tem qualquer interesse, se não o das memórias de que ele é portador.



Essas memórias se dissolverão, mas existe certo número de informações, no DNA existente em sua
Dimensão, que será desejável ver transferir nas Dimensões Unificadas.

Alguns seres, enfim, deverão viver nesta densidade até o momento final, permitindo assentar e ancorar sempre
mais a Luz, permitindo, no momento vindo, transferir o conjunto desta Luz para as Dimensões Unificadas.

Vocês devem admitir, na falta de compreendê-lo, que, quando vocês acedem ao Estado de Se vocês
apreendem, de maneira direta, de forma fulgurante, a diferença entre ‘a ilusão e a Verdade’.

Tudo o que lhes parece hoje como essencial, nesta Dimensão, chama-se de pesos e chama-se
de personalidade.

Quando vocês acedem às esferas do Estado de Ser, vocês apreendem realmente o que eu chamei
de inutilidade e, portanto, a ilusão total desse corpo criado na matriz.

Mas vocês não podem percebê-lo senão a partir do momento em que acedem vocês mesmos a este estado
de Consciência.

Enquanto não acedem, isto permanece una projeção como outra, ou uma Crença como outra, dado que isso
permanece sua única realidade e sua única Verdade.

***

Questão: todas as emoções são conectadas a feridas?

A maior parte das emoções resulta, efetivamente, de feridas anteriores ou de vivências anteriores, que vocês
não chamem necessariamente de ferida, como uma emoção dita positiva.

Mas uma emoção, seja positiva ou negativa, os remetem sistematicamente à dualidade, devido ao que ela gera
como densidade, mesmo aquelas que, no momento, podem aliviá-los mais.

É, por exemplo, muito triste para nós, observar (embora esta tristeza não seja uma emoção, mas, antes, algo
que provoca, mesmo aos arcanjos, o simples fato de levar nossa Consciência acima) um sentimento de

inutilidade.

Assim, portanto, alguns seres humanos vivem atualmente emoções importantes em relação com alguns
esportes.

Essas emoções nutrem a matriz indefinidamente.

Compreendam bem que a emoção nasceu da Criação dos mundos arcônticos, dos mundos da dualidade e
dos mundos relacionados com a ação/reação.

Que esta reação seja do domínio da alegria, do prazer, ou que esta reação seja ligada a feridas, elas participam
todas as duas e, exatamente à mesma altura, da nutrição da matriz.

Obviamente, na personalidade, é mais agradável ter prazer do que sofrimento, mas o resultado é exatamente o
mesmo.

***

Questão: existem emoções que não seriam desta natureza?

Elas são todas, sem exceção, desta natureza.

Então, obviamente, uma emoção dita positiva pode provocá-los por vezes a terem o sentimento de vibrar no
Coração e de estar feliz.

Mas isto não é a ‘Alegria sem objeto’ que nós lhes descrevemos desde um ano e meio.
***

Questão: o que é das emoções que se pode sentir pensando, por exemplo, em Maria?

É preciso distinguir e fazer a diferença entre a emoção-atração com relação a ressonâncias próprias do que
vocês chamam de Energia Mariana e podem ir até as lágrimas, do aspecto Vibratório real e concreto, que se

traduz pelos pontos de impacto ao nível de suas diferentes estruturas e mesmo físicas.

Assim, os ‘fenômenos de histeria’ observados em alguns lugares de aparição são apenas a tradução de
estados emocionais exacerbados, que estritamente nada têm a ver com Maria.

Infelizmente, a humanidade foi muito enganada com isso.

De fato, ao nível de seu DNA, foi-lhes implantado um mecanismo de pensamento bem preciso, que os faz crer
e aderir e, em particular no que vocês chamam de raça branca, para a incapacidade para se salvar por si

mesmos e esperar um salvador exterior.



Isso funcionou perfeitamente e continua a funcionar para a totalidade da humanidade.
***

Questão: pode-se viver um estado de tristeza em Consciência, fora de toda emoção?

É preciso, aí também, discriminar, mas o resultado é o mesmo, a tristeza vinda de vocês, da ‘tristeza emoção’
que não lhes pertence, mas que existe dentro mesmo da matriz.

A humanidade em sua totalidade se banha num ‘banho de emoções’.

Esse banho de emoções pode ser mais ou menos triste, mais ou menos feliz.

Mas vocês têm que se discriminar de tudo isso, para não participar do que não lhes pertence e do que não é
vocês.

Vocês são banhados num banho de ondas permanentemente.

Esse banho de ondas é constituído de emoções como de ondas de outras naturezas.

Mesmo as ondas eletromagnéticas de suas tecnologias concorrem para fazer nascerem emoções.
***

Questão: isso significa que, quaisquer que sejam os eventos, pedem que sejamos neutros em todas
as circunstâncias, seja de ordem pessoal ou coletiva?

Na condição que esta neutralidade, bem amada, não seja uma ação da personalidade, mas uma ação
do estabelecimento da Luz em si.

Num caso, há controle e não superação.

No outro caso, há realmente superação.

Enquanto vocês são identificados a uma emoção, qualquer que seja, mesmo a mais agradável, vocês não
podem penetrar as esferas da Unidade.

Lembrem-se de que vocês estão em um mundo de ‘atração e de ressonância’.

Assim, se se manifestam a vocês circunstâncias ou uma emoção específica, que venham de vocês
diretamente ou que sejam provenientes do banho emocional, o resultado será estritamente o mesmo, vocês

reagirão com relação a esta emoção e exprimirão um estado de ser que não é estar no Ser.
***

Questão: então, a única maneira de não entrar nesta emoção é a Vibração?

Inteiramente.

É por isso que, cada vez mais, há identificação entre a Consciência e a Vibração.

A emoção é ausência de Vibração ou então Vibração física que os provoca, por exemplo, para um medo
apreensivo, para relaxar algumas pressões de seu esfíncter.

Eu vou ao extremo, mas isso é lógico.

Ou então, no caso de exaltação ligada a uma emoção que vocês chamariam de extremamente positiva para
vocês, para deixá-los tomar por esta noção, uma ‘onda de prazer’ porque é realmente uma onda que se trata,

mas esta onda nada tem a ver com a onda do Estado de Ser.
***

Questão: recorrendo à Vibração, esta emoção é dissolvida de maneira definitiva?

Bem amada, a partir do momento em que a Coroa Radiante do Coração está ativa, é extremamente fácil ativá-la
e, portanto, colocar o conjunto de sua vida sob o conjunto da Coroa Radiante do Coração ou da Vibração

passada na escala do corpo.

Torna-se então muito fácil apreender e perceber o que é ‘alívio da/pela Vibração’ ou o que é ‘reforço da/pela
Vibração’. 

Que se refira à Vibração global do corpo ou simplesmente da Coroa Radiante do Coração.
***

Questão: a Alegria Unitária é a ausência total de emoção?



Inteiramente.
***

Questão: o prazer por vezes sentido durante uma relação sexual faz parte da dualidade?

Para a maioria da humanidade, sim.

Assim, alguns seres que têm acesso à Coroa Radiante do Coração não podem simplesmente mais ter
relações sexuais, senão isso provocaria a morte.

***

Questão: isso significa que não é preciso mais ter relações sexuais?

Eu jamais disse isso, bem amado, porque seria uma privação.

Isso não resolve e não decorre de um desejo pessoal, mas de uma evidência que se estabelece naquele
momento.

Enquanto não for vivido, o resto seriam apenas contração e violação de uma aspiração muito legítima que
existe no ser humano.

***
Questão: chego a desenvolver a Vibração do Coração quando estou só, mas tenho mais dificuldade

para mantê-la. 

A razão é muito simples, bem amada.

Quando você está só consigo mesma, você não interage com os outros.

A partir do momento em que há interação com o outro, há a entrada num papel e, isso que é válido para todo o
ser humano e, portanto, abandono desta Vibração para penetrar no diálogo e numa relação que, justamente,

não é de Coração a Coração.
***

Questão: o que é da alegria que se pode sentir pela manhã, quando o Sol se levanta, os pássaros
cantam e a natureza se desperta?

Bem amado, a resposta é diferente segundo quem teve acesso ao Estado de Ser ou não.

Em um primeiro caso (sem acesso), trata-se de uma emoção.

Em um segundo caso, se houve anteriormente acesso ao Estado de Ser, isso corresponde à realidade do Sol
que levanta.

A diferença se faz pela Vibração, aí também.

Em um primeiro caso, há simples prazer ou mesmo alegria, mas sem qualquer Vibração.

Em um segundo caso, há paz, serenidade e invasão pela Energia da Coroa Radiante do Coração.
***

Questão: a relação com o outro deve se situar no aqui e agora?

A partir do momento em que a sua relação com o outro é marcada de certo número de reflexos ligados a esta
comunicação entre dois seres, a relação entre dois seres se situa, de maneira quase sistemática, unicamente

no nível do afeto.

Que isso seja numa família, onde existem jogos de poder, ou a partir do momento em que vocês
desempenham o papel, dentro de uma relação com outra pessoa que desempenha, ela também, o seu papel,

vocês não estão mais no Estado de Ser.

Se vocês realizassem o aprendizado de iniciar a Coroa Radiante do Coração antes mesmo de entrar na
relação, vocês iriam se aperceber muito rapidamente do momento em que vocês estão na ‘relação de Coração’

e na ‘relação de personalidade’.

Vocês fariam a distinção, aí também, pela Vibração.

É, aí também, questão de um aprendizado.

Vocês funcionaram tanto dentro de uma relação que coloca em jogo certo número de sinais emocionais,
levando em conta tanto o que vocês captam além das palavras por intermédio de seus sentidos, por intermédio

de seus olhos, que fez com que, sistematicamente, esta relação se situe na personalidade.



Desviar a personalidade necessita não mais trocar através de palavras, não mais trocar através do olhar,
mas trocar unicamente através do Coração.

Mas, ainda uma vez, isso seria antecipar com o que vocês têm a realizar.
***

Questão: o verdadeiro aprendizado seria superar nosso passado e nosso futuro, para não mais ter
qualquer emoção?

Em parte, mas o verdadeiro aprendizado está, sobretudo, na Vibração de Coração para Coração e na
comunicação de Coração a Coração.

Isso apenas pode se estabelecer a partir do momento em que não há mais olhar e não há mais palavras.

É para isso que nós os conduziremos em breve.

O fato de se olhar estabelece, o olho sendo o espelho e o reflexo da Alma, estabelece um contato ao nível da
Alma.

Para o momento, não lhes foi comunicado, se vocês não encontraram por si mesmos, o meio de estabelecer
um contato de Espírito a Espírito.

E isso é completamente possível nas Vibrações atuais.
***

Questão: Isso significa que o fato de se olhar vai já conotar ou transformar a relação?

Inteiramente.

Entretanto, compreenda bem que isso não é negativo, mas representa uma etapa intermediária na subida
Vibratória.

É nesse sentido que eu disse que era desejável não se parar nas percepções existentes na subida Vibratória,
exceto a própria Vibração.

***

Questão: o DNA é uma fabricação da matriz?

Não, a falsificação do DNA e a limitação do DNA é o resultado da ação da matriz.

Mas não o DNA.
***

Questão: o DNA desaparece quando se está “no Espírito”?

O DNA está presente mesmo na Fonte, como poderia desaparecer?

Mesmo se não estiver incluído em uma estrutura Vibratória específica.
***

Questão: para superar as crenças, qual Estrela de Maria ou virtude pode-se invocar?

Bem amado, existe, no humano, certo número, eu chamaria isso de ‘ditames’.

Esses ditames são elementos que alimentam, em todos os pontos de vista, a matriz e a ilusão.

Quais são eles?

As Crenças são ilusões, porque não participam de qualquer Vibração e de qualquer vida.

São, de algum modo, reservatórios de forças, não ligados a Vibrações, mas a uma estruturação, ou uma
fossilização dos planos intermediários situados diretamente abaixo de sua realidade consciente, ou seja, no

nível da 2ª. Dimensão (2D).

O segundo ditame foi o medo: o medo do abandono.

O medo do vazio.

Todos os medos que estão programados e inscritos em vocês.



O terceiro ditame foi fazê-los crer que ninguém poderia se salvar a si mesmo, senão pela intervenção de algo
de exterior.

Compreendam bem que o conjunto desses três ditames foi essencial na manutenção da ilusão da matriz.

Assim, lhes foi solicitado superar todas as Crenças.

Crer na Fonte, crer na Luz, não os faz viver a Luz, não é?

Do mesmo modo, o medo é o elemento inscrito em suas estruturas cerebrais que é o elemento dominante e
que dita, ao seu próprio conhecimento e ao conhecimento de sua consciência comum, o conjunto de seus

comportamentos.

Alguns de seus cientistas descobrem apenas a influência dos medos como elemento e agente ditando a maior
parte de seus comportamentos.

Eu não farei a lista do conjunto de coisas que foram criadas no seu mundo ocidental moderno.

O medo não impede a manifestação do que está ligado a este medo, bem ao contrário.

O ‘princípio de atração e de ressonância’ joga plenamente.

É portanto necessário substituir o medo pelo Amor e, quando eu digo Amor, eu não falo do amor humano.

O medo da morte.

O medo de envelhecer.

Todos os medos que estão presentes desde que a humanidade foi falsificada.

Nesse sentido, vários seres e nós mesmos, dizemos, sem interrupção, para superarem as Crenças, quaisquer
que sejam.

Enquanto vocês tiverem uma Crença, ela irá obstruir o acesso à Vibração, qualquer que seja esta Crença.

Aí também, isso corresponde a substituir a Crença pela Vibração.

Vocês conhecem todos esses processos de Crença.

A divina Providência, se vocês aceitam isso, se afastará de vocês.

Se vocês suprimem esta Crença, a divina Providência se manifestará a cada instante durante sua vida.

A Crença é medo.
***

Questão: podemos conhecer as virtudes associadas a cada Estrela de Maria?

Bem amado, é importante compreender que o momento não chegou ainda de dar explicações relativas às
Estrelas e sua utilidade.

Cada Estrela, cada ponto Vibratório de Consciência ao nível da cabeça, está em ressonância direta com uma
ativação da Consciência Supramental.

Não é ainda tempo de levar a efeito esses diferentes pontos ou essas diferentes conexões existentes entre os
pontos de Consciência, seja ao nível da Coroa Radiante do Coração, da Coroa Radiante da cabeça.

Convém viver a quintessência, aí também, sem querer realizar o que quer que seja, enquanto vocês não
tiverem acedido ao Estado de Ser.

Senão, a personalidade apreender-se-ia e os resultados seriam desastrosos.

O importante é viver a Vibração desses pontos, não explicá-los e ainda menos colocá-los no serviço, para o
momento.

Aconteceu-me de dar àquele que guardo, dois circuitos energéticos que permitem o trabalho de certo número
de processos e que permitem exercer certa função espiritual, que é, aí também, por vezes extremamente

desestabilizadora.

É por isso que o momento ainda não chegou de lhes dar as indicações desses pontos.

É-lhes solicitado, para o momento, viver a Vibração e unicamente isso.
***



Questão: se toda relação pelo olhar é distorcido, que olhar se tem ao espelho?

Vocês olham sua própria ilusão.

Eu responderia: olhando o que há além do espelho, vocês verão a Verdade, mas, em nenhum caso, a imagem
refletida.

Recordem-se que nos mundos Unificados, a transparência é total.

Esta transparência se refere tanto aos pensamentos, como à ação, como ao próprio corpo que vocês habitam.

Não há qualquer opacidade e qualquer sombra.

Ora, o que vocês olham num espelho é uma sombra, que só existe justamente porque a Luz não pode
penetrar.

***

Questão: pareceria que fomos criados livres pela Fonte ou por Maria...

Bem amado, o que foi criado por Maria é esse corpo biológico que a sua Consciência livre investiu para ali
experimentar certo número de coisas.

Maria não os criou no Espírito.
***

Questão: nossa consciência original foi criada livre, mas foi ela livremente criada?

Inteiramente.
***

Questão: consentiu-se ser criados Conscientes fora da Fonte?

É difícil falar de ser fora da Fonte, quando vocês são Unificados.

Estando Unificados, vocês são a Fonte, vocês são os arcanjos, vocês são as Dimensões inteiramente,
porque não há qualquer separação.

***

Questão: a dificuldade vem do fato que se é o conjunto de tudo por nosso aspecto Unificado e que
se é, apesar de tudo, individualizado, dissociado, numa Dimensão dissociada?

Tudo o que você exprime, caro amigo, é apenas um ‘conceito mental’.

É difícil colocar palavras sobre a Unificação, enquanto você não está Unificado.

Estando Unificado, não há separação com a Fonte, isso é impossível.

Do mesmo modo que não há separação entre as Dimensões, ainda que haja Consciência da distinção que
existe entre as diferentes Dimensões.

Obviamente, uma Consciência Unificada é consciente de si mesma, mas ela é consciente também de ser a
Fonte.

Ela é ao mesmo tempo o todo e ao mesmo tempo uma parte do todo e o conjunto de partes do todo.

Isso poderia ser uma noção matemática, mas que recorreria a espaços não euclidianos que lhes é bem difícil
de conceber.

Somente alguns de seus cientistas conseguiram modelar a existência de Dimensões para além da Dimensão
que vocês habitam.

Mas isso permanece, aí também, um cálculo e, portanto, uma Crença e não a realidade do que eles vivem.
***

Questão: isso significa que na Consciência Unificada cada um é a Fonte inteiramente?

Sim.

O que passa pela dissolução de que falei.
***

Questão: somente a penetração na Luz da Vibração permite eliminar as Crenças?



Questão: somente a penetração na Luz da Vibração permite eliminar as Crenças?

Não há outra possibilidade.

Mas existe certo número de Crenças, mesmo na personalidade, das quais podem ter conhecimento.

O esclarecimento dessas Crenças pode ser um elemento de avanço.

Mas o esclarecimento não é suficiente, mas é um primeiro passo, e é por isso que eu lhes falo.

E é por isso que sempre insisti sobre a superioridade do ‘abandono à Luz’.

Porque, estando no ‘abandono à Luz’, vocês não têm que lutar contra isso ou aquilo.

Mas o ser humano tem sempre tendência a escolher soluções as mais difíceis.
***

Questão: abandonar seus problemas à Fonte, é isso o abandono à Luz?

Bem amada, aí, você fala de uma problemática específica que existiu num dado momento.

É questão de se remeter inteiramente e não um elemento exterior, à Fonte.
Eu frequentemente os remeti às palavras de Cristo sobre a cruz.

Isso poderia se intitular: “que Tua vontade se faça e não a minha”.

Mas, o que deve abandonar não são suas problemáticas, mas você mesma.

O que é, mesmo, profundamente diferente.
***

Questão: qual era a espécie de capa azul que incorporei ultimamente?

Não me cabe, ainda uma vez, dar a explicações de todas suas vivências.

Lembrem-se de que a maior parte das explicações os afasta da Verdade.

O que lhes é proposto e o que é vivido tem a necessidade de ser vivido e não ser explicado.

A explicação irá se situar sempre e sempre no nível do mental.

Quando seu mental se apreende, naquele momento, a experiência está já desnaturada.

Toda a dificuldade, ainda uma vez, está nesse nível.

Viver o instante, viver a experiência, sem traduzir qualquer significado ou implicação, mas bem mais viver isso
como uma experiência significativa por si mesma e não pelo mental.

Quando vocês tiverem conseguido sair daí, vocês estarão na Verdade.
***

Questão: é lógico sentir vantagem na Vibração com um cristal?

Lógico na lógica e, portanto, no mental.

Você poderia sentir, obviamente, a mesma Vibração sem cristal.
***

Questão: vocês, arcanjos, leem os pensamentos?

Os pensamentos não me interessam, cara amiga.
***

Questão: Isso significa que se os chamamos, vocês não ouvem, a menos que se esteja bem
instalados na Vibração?

Inteiramente.

Assim é o ‘princípio de comunicação com o anjo guardião’.

É muito conhecido (e isso foi, aliás, escrito) que seres humanos em situação de urgência ouvem seu anjo
guardião para evitar, em particular, alguns tipos de perigos.



Mas, de maneira habitual, o anjo guardião apenas se torna perceptível na construção do que é
denominado Antakarana, a ‘ponte de Luz’ que une sua personalidade ao Estado de Ser.

Assim como foi anunciado há mais de dois anos pelo Arcanjo Jofiel, a construção dessa ponte se efetuou
durante o ano de 2008 e se manifestou no final de seu ano de 2008, pela ponte de Luz existente entre o sol e a

Terra, ilustrando o contato entre a personalidade e o Estado de Ser, desenvolvido em contato mais direto no
que foi vivido durante seu ano anterior, quando dos Casamentos Celestes.

Agora, jamais um anjo guardião captará o seu pensamento ou o seu chamado se ele se situar unicamente no
seu mental ou no seu desejo.

***

Questão: os anjos guardiões podem intervir sem serem presos pela matriz?

Sim, porque existe a criação, naquele momento, de ‘corredores espaço-temporal’ extremamente específicos.

Mas isso, é preciso confessar, é bastante raro.

Mas, nessas circunstâncias, um anjo guardião poderia empurrá-lo para evitar que uma bola o toque, por
exemplo.

***

Questão: a entrada no Estado de Ser é o desaparecimento da Alma?

Não ainda, bem amado.

O desaparecimento da Alma corresponde a seu desaparecimento deste plano Dimensional.
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Questão: quando do batismo, foi dito que Jesus recebeu o Espírito. Sobre a Cruz, ele entregou o Espírito.

Bem amada, não se esqueça jamais que aqueles que reproduziram a vida de Jesus não estavam presentes,
por eles mesmos, quando do batismo.

Assim, portanto, há eventos históricos que não têm qualquer relação com o que foi traduzido em suas
escrituras.

A única obra, não falsificada, do que vocês chamam de “novo testamento” procedeu diretamente das palavras
que Cristo transcreveu diretamente a São João.

Assim, entregar o Espírito, para Cristo, significa o quê?

Significa simplesmente que ele aceita o abandono à Luz, podendo, assim, viver sua crucificação, assim como
a Ressurreição.

O batismo pelo Espírito conferido na água benta, ilustra simplesmente que há algo que se revela, naquele
momento, passando pela unção da água ao nível da cabeça.

Entretanto, o Espírito Solar, ou Espírito Crístico, apenas penetrou inteiramente em Cristo no momento
oportuno e não no batismo.

Lembrem-se que o que vocês leem, vocês não viveram, mas vocês apenas transpõem uma forma de Verdade
à qual aderem, o que se chama uma Crença e não uma Experiência.

Hoje, tudo isso está muito distante do que vocês têm a viver, mesmo se há ilustração e analogia com relação a
fenômenos chamados iniciáticos, nesta Dimensão.

Não obstante, não têm que se identificar com essas crenças que estão bem além da Verdade e, eu diria
mesmo, bem aquém da Verdade.

Enquanto você estiver prisioneiro ou prisioneira de qualquer crença, você não será jamais livre e não será
jamais liberado.

***

Questão: entre todas essas crenças, como se trata a Fé?

A Fé é uma crença.

Se a Fé fizesse de vocês seres livres, isso se veria.

Ora, entre aqueles que tiveram a Fé, quantos foram liberados? 

Vocês são levados a substituir, se tal é sua convicção e se tal é sua aspiração, a substituir a Fé pela Vibração
do Coração e nada mais.

Vocês podem ter (aliás, me parece que isso foi escrito por Paulo de Tarso) a Fé para deslocar montanhas,
vocês podem comunicar com os Anjos, vocês podem deslocar montanhas, se lhes falta o Amor, ou seja, a

Vibração, vocês não são nada.

Existem apenas alguns místicos cuja Fé pôde transportá-los na Vibração e no estado místico propriamente
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dito, mas eles representam quantas almas, quantos Espíritos, em sua humanidade, sobre a centena de milhões
de vidas que existiram?

***

Questão: como aparecemos sobre a Terra?
Mas vocês não apareceram.

Vocês, de algum modo, investiram numa matriz biológica de carbono totalmente livre,criada pelos Mestres
geneticistas.

Esses Mestres geneticistas são entidades criadoras chamadas de Elohim, a maior parte vinda de Sirius.

O grande princípio da evolução é que toda criação, num mundo de Dimensão inferior Unificado, evolui de
maneira inexorável para um nível Vibratório bem além de seu próprio criador.
É esse princípio que aqueles que falsificaram as regras recusaram aplicar.

Eles jamais aceitaram que sua criação falsificada se tornasse um dia mais Vibrante que eles.

Eles então os fecharam dentro de um sistema involutivo, chamado a morte.

***

Questão: isso nos permitirá reencontrar nosso status de “Sementes de Estrelas"?

Para aqueles que estiverem no Fogo do Coração, mas temos sempre boa esperança que um número sempre
maior de espíritos livres renascerá a si mesmo.

Mas não devem se iludir.

Muitos seres se sentem muito bem como estão, não visualizando absolutamente qualquer retorno para as
forças da Luz Unificada.

***

Questão: poderia nos falar dos Elohim?

Os Elohim, entidades criadoras, intervêm na ronda dos mundos e em dimensões diversas, para ali semear
formas correspondentes à Vibração preexistente na matéria, existente nos materiais que vocês chamam

de amorfos.

A matéria não é unicamente aquela que vocês veem nesse mundo.

Existem diferentes matérias, tão densas, tão pesadas, que convém avivar.

O esquema é sempre o mesmo: há inicialmente semeadura, na matriz cristalina, pelos mestres
geneticistas.

Essas criações estendem-se por tempos longos, muito longos, bem além mesmo do que vocês podem
conceber.

A partir do momento em que uma ‘Consciência livre’, chamada de planeta, decide acolher, em seu seio, formas
de vida diferentes de sua própria Consciência, convém, de início, inserir, nesta matéria precisa, certo número

de Vibrações.

Essas Vibrações são então trazidas pelos Elohim criadores, trazendo, não primeiro a vida sob forma de DNA,
mas uma vida simples, sob forma de Vibração, que vocês chamam de cristais.

São essas criações cristalinas que vão permitir o desenvolvimento e o apoio da vida.

Assim, ao final de certo tempo de semeadura (diferente segundo o tipo de matéria), se torna então
possível criar o DNA, cuja expressão pode ser muito diferente, de acordo com o tipo de matéria e de acordo

com a forma de vida desejada pelos criadores.

Esses criadores (que são de fato criadoras) semeiam então, quando de uma segunda onda, certo número
de vidas conscientes, nas quais podem vir almas ou Espíritos preexistentes, que não têm ainda alma,
inteiramente liberta, para viver experiências na matéria, que elas podem deixar a qualquer momento.

Algumas Consciências fazem então a escolha de aperfeiçoar sua própria evolução, que é infinita, por
Essência, nos mundos Unificados, até se tornarem, a seu turno, superiores a suas próprias criadoras, nesta

matéria específica ou fora dela.
Assim, o que é chamado de Elohim, são seres que percorreram a superfície desse mundo, bem antes que

Deus e Diabo tomassem posse.



A um dado momento, quando da intrusão dessas forças opostas à Luz e que queriam realizar experiências de
confinamento, os Elohim foram obrigados a se retirar, mesmo aqueles que foram chamados de Gigantes ou
de Nefilins, cujo simples nome pode fazer tremer de horror alguns seres e, aí também, são crenças que lhes

foram inseridas.

Os Nefilins são seres muito próximos da Fonte Unificada.

Esses gigantes deixaram então certo número de marcas de sua Presença e de seu trabalho de Luz, nesses
mundos.

Eles em seguida partiram, para sua esfera planetária e estelar de origem, para continuar seu trabalho.

A evolução nunca tem fim, jamais.

Mesmo uma Dimensão fixada num plano evolutivo, o que não quer dizer que ela não evolui, mas sim,
que permanece nesta Dimensão, tendo acesso às outras Dimensões.

Assim o é dos Arcanjos.

Assim o é de algumas esferas planetárias ou de alguns Sóis.

Apenas nos mundos divididos, dissociados, que o esquema evolutivo, falando de nascimento e de morte,
existe.

Em outros lugares, existe uma criação, mas não existe morte.

***

Questão: qual é o número de Elohim e qual é seu papel hoje?

A história dos Elohim é muito antiga.

Ela remonta a mais de vinte milhões de anos.

Agora, nesses 6 ciclos falsificados, os Elohim mantiveram uma presença específica.

Eles tiveram êxito em não perder o fio de sua própria criação e de não abandonar sua criação dentro da
matriz.

Eles portanto colocaram regras e certo número de atos que permitem, hoje, viver o que vocês vivem, sem
dever mergulhar e renascer na matriz.

Os Elohim foram os 12 Elohim criadores de Atlântida, vindos de Órion, vindos deAltair, de Vega.

Eles eram em número de 12, chegando sob o comando de Orionis, na Jerusalém Celeste, dentro de um
Concílio que foi chamado de Concílio d’Alta e que ocorreu em uma região precisa do México chamada

de Teotihuacán, em 50.731 antes de Cristo, no equivalente a um mês de Maio.

Esses 12 Elohim sabiam, vindo nesta matriz (pelo menos duvidavam, mesmo se alguns não aceitaram), que,
para manter um fio de Luz nesta matriz, eles deviam ser eles mesmos precipitados nesta matriz.

Eles então, pouco a pouco, nesta primeira tomada de forma nesta matriz, perderam em certa medida
sua memória.

A maior parte desses Elohim caiu, porque foram presos, eles também, pela matriz.

Somente muito grandes seres, até agora, puderam escapar da matriz e eles se contam nos dedos de uma mão
e esses seres não são Elohim.

Hoje, o único Elohim ainda presente conseguiu levar seu corpo para fora da matriz e mantê-lo numa estrutura
em carbono, mesmo vindo de uma Dimensão de longe superior, para regressar no momento oportuno.

Trata-se de IS-IS, ou Maria.

No que concerne aos 12 Elohim criadores, quando da criação de Atlântida, a maior parte caiu e terminou hoje
seu ciclo de encarnação.

***

Questão: mais a Luz da Vibração «desce», mais ela vai iluminar as zonas de Sombra. Isso pode provocar
uma queda, um basculamento mais para a Sombra que para a Luz?

Como a Luz poderia ocasionar queda se isso não é por suas próprias resistências à Luz?



Vocês não poderão acusar ninguém de ser responsável, porque vocês serão os únicos responsáveis.

Tenho entretanto a afirmar que vários seres humanos, aqui como em outros lugares, falam de busca
espiritual como de uma busca mental.

A busca da Vibração não é uma busca espiritual, é uma busca da Essência.

Ela não se coloca em palavras.

Ela não se coloca na certeza.

Ela se coloca na experiência do instante e na qualidade da Luz, no instante.

Vocês persistem, aqui como em outros lugares, na humanidade, a jogar um ‘jogo estéril’ que consiste
em querer procurar.

Não há nada a procurar, absolutamente nada.

Crer que vocês tocarão a Luz procurando é uma heresia.A Luz é.

É seu filtro mental que quer fazê-los crer que mais vocês tenham conhecimento e mais vocês compreendam,
mais irão para a Luz.

Não há nada de mais falso.

Não há nada de mais pérfido que a adesão a isso.
A Luz É, sobretudo durante este período.

Ela não está em nenhum outro lugar que ao centro de vocês mesmos, e o centro de vocês mesmos tem
apenas que fazer saber se o mundo é finito ou infinito.

É o Mental, se preferem, o Ego, que os leva sobre esses caminhos de volta, ainda e sempre.

Enquanto vocês não fizerem a reversão para si mesmo, enquanto não fizerem o Silêncio, vocês não
encontrarão nada mais do que quimeras.

Não há qualquer outro lugar para procurar, outro que não seja ao centro de Si.
Tudo está lá, de toda eternidade.

Simplesmente, a iluminação atual é mais forte do que o que existiu.

Isso poderia parecer, de outro ponto de vista, mais fácil, muito mais fácil e, para muitos de vocês, aqui como
em outros lugares, isso lhes parece mais complicado.

É nesse sentido que os primeiros serão os últimos.

“Felizes os simples de espírito”, disse o Cristo e ele realmente pronunciou esta frase.

É o ego, e unicamente o ego, a pequena personalidade, que quer se apropriar.
A Luz É.

Ela tem apenas que garantir a propriedade.

A Luz se revela ou não se revela.

Todas as pesquisas do mundo, todos os conhecimentos desse mundo, como de outros mundos, não lhes
trarão a Luz ou, em todo caso, trarão a Luz que não libera, denominada a Luz do conhecimento, que é

Lúcifer.

Enquanto vocês não tiverem compreendido, enquanto vocês não tiverem integrado, enquanto vocês não
tiverem vivido isso, vocês não viverão o Fogo do Coração.

Não é nem uma sentença, nem uma crença, mas uma verdade Vibratória, energética, eterna.

Não é impossível que alguns seres, extremamente raros, possam viver o Despertar lendo a Bíblia.

Do mesmo modo que não é impossível viver o Despertar o mais fulgurante colhendo simplesmente uma flor na
natureza.

Mas isso permanece, me parece, extremamente raro.

Senão, há muito tempo que esta matriz não existiria mais.

A Vibração não é algo que se aproprie.

A apropriação é mesmo o oposto da Luz.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.



***

Até breve.

************
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Questão: a parada do mental permite o acesso ao Supramental?

Bem amada, a parada do mental é uma condição necessária e obrigatória, mas não é suficiente para
tanto.

***
Questão: a parada do mental corresponde a uma saturação Vibratória? Se sim, provém das

frequências emitidas pelo cordão Celeste?

A partir do momento em que o mental se acalma, antes mesmo de sua parada, existe, efetivamente,
uma ampliação Vibratória que pode ser percebida, naquele momento, pela própria Consciência.

Esta ampliação Vibratória não é, propriamente falando, de origem Supramental, mas ela se manifesta a
partir do instante em que o mental está em repouso, pois o mental, de modo geral, em meio à sua

Dimensão, é desperdício Vibratório.

De fato, o modo com que o cérebro humano decodifica e compreende o que foi colocado em um plano
Vibratório sonoro, necessita de que a Consciência seja voltada para o que é emitido, e para o que é

recebido e não mais para a Vibração da Vida que pulsa no organismo.

***
Questão: se a ruptura de uma relação afetiva pode reforçar a ligação que se deseja cortar, como

evitar este obstáculo? 

Bem amada, convém compreender que, em suas relações estabelecidas nesta Dimensão, mesmo se
lhe der prazer falar de almas, falar de vidas passadas, uma relação, qualquer que seja, apenas se torna

livre a partir do momento em que, como vocês dizem, a liquidação final é feita [saldo zerado].

Ora, bem frequentemente, em uma separação, existe, para aquele que inicia a separação como para
aquele que a sofre, de fato, uma dependência que se cria no nível Vibratório.

Não é porque você retira alguém da sua vida afetiva, sentimental ou outra, que a ligação se destrói.

Apenas o Amor pode permitir dissolver uma ligação.

E justamente, o que provoca muitas vezes a dissolução de uma relação, qualquer que seja, tal como
vocês pensam isso, é exatamente a falta de Amor.

ANAEL - 28 de junho de 2010 - Autres Dimensions
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Assim, isso não é bem senão além do conceito de perdão.

Apenas colocando-se vocês mesmos em meio à Dimensão do Coração, em meio à sua Vibração, que
vocês poderão realizar as suas separações.

Porque todas as separações que vocês realizam em suas vidas, mesmo se fizerem um trabalho
Vibratório em cima, mesmo se lhes for possível pensar que superaram uma problemática, ela irá lhes
reaparecer um dia ou outro enquanto vocês não tiverem apagado, ou seja, transcendido, uma relação

de Amor, qualquer que seja esta relação.

Assim é, frequentemente, nas relações de casais, nas relações de pais/filhos ou filhos/pais, que, eu os
lembro, são sistematicamente relações de natureza cármica, em que há reparação pela instalação da

relação.

E há perpetuação do carma pela finalização desta relação e pelo final desta relação, quando isso não é
realizado em meio à Vibração do Amor.

Assim, vocês estão em um círculo vicioso quase perpétuo.

Vocês não podem se liberar, dentro das suas leis habituais, de todas as relações que estabeleceram
em suas diversas vidas.

Isso faz parte da matriz aprisionadora.

Então, o seu mental ou a sua mente pensa compreender que você pode se liberar, mas vocês não
podem se liberar, em Verdade, de maneira definitiva, do que quer que seja e de quem quer que seja,

enquanto vocês não forem vocês mesmos.

E assim, vocês voltam, de ciclo em ciclo, de vida em vida, tendo a impressão de avançar, mas vocês
não avançam.

O único modo de avançar é aquele que lhes é oferecido doravante pela Luz e que lhes convém realizar
em vocês.

Vocês não devem crer que a ausência de relação ou o fim de uma relação significa que ela não está
mais operante nos planos mais sutis.

Ela vai sempre no sentido da manutenção de uma ligação e não de uma liberação.

Podem parecer palavras extremamente duras para ouvir, para vocês que imaginam e percebem estar
separados de seus ex-cônjuges, de seus filhos, de seus pais etc..

A trama da matriz é constituída dessas relações.
É por isso que nós lhes dizemos e repetimos que, nos mundos Unificados, as relações, tais como

vocês estabeleceram nesta matriz, absolutamente não existem.

Assim, quando vocês acreditam ter acabado, Vibratoriamente, carmicamente, na pacificação das
emoções ou das relações referentes a quem quer que seja, de fato, esta relação está, eu diria,

quiescente e, enquanto vocês não tiverem, vocês mesmo, realizado o Despertar do seu Fogo Interior,
todas essas ligações não podem ser queimadas e elas os seguem de vida em vida, conduzindo-os a
reencontrar, sistematicamente, as mesmas entidades e as mesmas relações, ao longo de suas vidas.

Então, obviamente, vocês não serão confrontados, de vida em vida, ao mesmo elemento perturbador,
mas trata-se sempre da mesma ligação.

É algo que não é para compreender, mas para desenvolver por vocês mesmos.

A partir do momento em que vocês se estabelecerem no Fogo do Coração, não pode mais existir, pelo
‘princípio de ressonância e de atração’, uma ressonância em relação com as suas problemáticas

passadas.

Enquanto se manifestar a vocês uma situação, uma pessoa, um lugar que vai colocá-los em reação
com relação à sua vivência anterior, vocês não estão liberados, mas vocês estão plenamente na

relação e na dependência de suas próprias emoções.

Apenas o Fogo pode, assim como aliás foi demonstrado nos sistemas iniciáticos, apenas o Fogo pode



queimar as relações, e nenhum outro.

E esse Fogo é o Fogo do Amor.

Vocês podem, certamente, superar uma forma de relação e fazer crer ao seu mental ou às suas
próprias emoções vividas, que essa relação está dissolvida, mas isso estritamente nada está enquanto

vocês funcionarem no nível da personalidade.

E se uma pessoa ou uma situação ou um lugar desaparecer da sua vida presente, ser-lhe-á novamente
servido em outro momento ou em outro tempo, dentro desta matriz.

Existia, nos diversos sistemas de civilizações passadas, rituais muito eficazes que permitiram a seres
se liberarem de qualquer ligação, mas não para viver o Fogo do Coração, mas, antes, o fogo de

paixões, o que não é verdadeiramente a mesma coisa.

Hoje, certamente, as circunstâncias são diferentes, porque vocês penetram na época do Fogo e,
portanto, na época da liberação, na condição, certamente, de querer ser liberado.

Assim, se eu insisti tão longamente sobre o ‘abandono à Luz’ e se vários interventores lhes falaram do
‘princípio de atração e de ressonância’, é preciso bem compreender que, nos mundos Unificados, como

no mundo em que vocês estão ainda atualmente, esse princípio atua plenamente e os eventos que
ocorrem no curso ou no decurso de suas vidas, virão sempre ilustrar a realidade ou a não realidade do

que vocês pretendem ter superado.

A personalidade nada pode superar.

Apenas o Estado de Ser pode superar.

Assim, portanto, na matriz não pode existir cura, porque toda cura de uma relação, como de uma
anomalia, é apenas transitória, temporária e ilusória.

Mas, certamente, lhes é possível pensar que, em um determinado momento, vocês são liberados de
algumas situações, de alguns apegos, de algumas relações ou de alguns comportamentos.

E, efetivamente, eles são aliviados, apaziguados pelo que eu chamaria de ‘caminhos de desvio’.

Assim, por exemplo, um problema em relação ao segundo chacra poderá ser desviado utilizando as
funções do quinto chacra.

Mas vocês jamais poderão apagar o mapa-mãe permanecendo no mesmo nível de funcionamento que
aquele onde existem as relações.

Do que eu falo não é um conceito.

Olhem simplesmente, em sua vida, aquela que vocês conhecem, os seus próprios comportamentos, as
suas próprias superações, as suas próprias desordens, as suas próprias doenças.

Apenas o Fogo pode realmente queimar isso.

Sem isso, todo o resto é apenas transposição e desvio, mas não cura, no sentido mais real e autêntico
do termo.

A matriz literalmente os fechou nesses funcionamentos.

O único modo, o mais adequado, de se aproximarem desse Fogo do Coração é o que foi expresso e
vivido por alguns seres.

Então, eu sei que, obviamente, muitos seres que vivem algumas emoções vão, muito a propósito,
recordar o caminho de Cristo e aquele que caça, por exemplo, os mercadores do Templo.

Mas vocês são Cristo?
Vocês realizaram o Fogo do Coração em vocês?

Se tal for o caso, naquele momento, tudo lhes é aberto.

Sem provocar, para tanto, reação ou qualquer carma ou qualquer reação.

Mas, antes de viver isso, vocês estão presos, literalmente, ao que vocês são.

O próprio ‘princípio do bem e do mal’ os provoca, de maneira inegável, a se instalar nesta matriz.



Vocês não podem se liberar do que quer que seja por vocês mesmos.

Esse é um jogo absurdo da personalidade, que os provoca, em meio mesmo de condutas muito
lógicas, denominadas energéticas, psicológicas ou outra, mas que, definitivamente, apenas fazem

transpor, apenas melhorar, mas jamais irão curá-los verdadeiramente.

A única maneira de curar é aceder ao Fogo.

Não há outras.

Mesmo se for completamente compreensível que o ser humano tenha necessidade, às vezes, de ser
tranquilizado e aliviado.

Vocês não podem tratar, dito de outro modo, de um problema no nível em que ele está situado.

Vocês apenas podem tratá-lo passando a outro nível de Consciência.

Isso dito, considerando a época que vocês vivem, a solução será definitiva.

É uma grande lei e terminarei, com relação a esta questão, com isso.
Com relação a um acontecimento que você viveu, no seu passado ou no instante presente, você tem

sempre apenas duas escolhas e somente duas escolhas, na personalidade: se subjugar ou se subtrair.

Em um caso como no outro, trata-se de uma reação e a reação, qualquer que seja, mesmo considerada
como boa ou lógica ou amorosa, vai provocá-los, necessariamente, na reação.

Quer vocês se submetam a uma injunção comportamental, quer vocês se subtraiam de uma injunção
comportamental, paternal, por exemplo, ela sempre irá existir na sua vida.

Porque, como vocês querem imaginar que uma ação que provocou uma reação, há tempos
imemoráveis, se solucione pelo mesmo ‘princípio de ação e de reação’?

É simplesmente impossível.

É o jogo do ego que os faz crer que isso é possível.

Certamente, há alívio.
Certamente, há transformação.

Mas eu posso lhes assegurar que, visto de mais alto, jamais há cura no sentido em que vocês a
entendem, jamais.

Assim, vocês poderiam dizer que retirar um órgão doente vai, obviamente, permitir fazer desaparecer a
doença.

Mas o próprio fato de haver esta cicatriz vai permitir o surgimento de algo em ressonância com a sua
ação.

Se não for para esta vida, isso seria para uma vida futura.
E isso gira indefinidamente desta forma.

***
Questão: o que é a grande Cruz do Céu e qual será o impacto para a Terra e para os humanos?

Por que há uma pequena antes? 

Bem amada, refere-se, simplesmente, à posição dos astros no seu sistema solar Interior e exterior.

Existem alinhamentos que produzem o que é chamado, na astrologia, de quadrados e, na astronomia
também.

Esse princípio de oposição provoca uma modificação considerável das forças gravitacionais.

Ora, como o sabem, as forças gravitacionais fazem parte das forças que foram colocadas em jogo pela
matriz, para mantê-los na ilusão.

É em meio, aliás, dessas forças chamadas de gravitacionais, que se exprime melhor o ‘princípio de
ação e de reação’, ilustrando a sua vida na matriz, que é a ausência de liberdade.

A pequena cruz está ligada a influências em relação com o eclipse lunar.
A grande cruz corresponde ao alinhamento de planetas extremamente pesados do seu sistema solar e



a aspectos que modificam as forças de tensão gravitacionais de modo extremo, implicando em várias
modificações na superfície da Terra e também em suas Consciências.

Trata-se, portanto, antes de tudo, de um evento astronômico cujo alcance é astrológico, mas, antes de
tudo, espiritual.

***
Questão: a Vibração do Coração é Consciência?

Toda Consciência é Vibração, assim como disse durante a minha primeira resposta às suas questões.

Assim, quando o mental se cala, a Vibração aparece no nível do corpo.
Do mesmo modo, com exercícios apropriados, vocês podem mesmo sentir as Vibrações e a circulação

da Energia no que vocês chamam de meridianos e de nadis dos seus corpos e também dos
seus chakras.

A Vibração do Coração, percebida e sentida, é Consciência.

Ela não é o Estado de Ser, porque este deve passar no Fogo do Coração, que é uma modificação da
Vibração percebida.

A passagem da consciência comum à Consciência do Coração, na sua Vibração percebida, sentida e
manifestamente entendida, corresponde a uma primeira etapa que os leva a viver o Fogo do Coração.

É nesse Fogo do Coração que se resolve a Cruz.

É nesse Fogo do Coração, do chacra do Coração e da nona lâmpada (*), por intermédio da irradiação
da Fonte e do Fogo da Fonte, que se resolvem os antagonismos.

Apenas nesse nível que as ‘forças de ação / reação’ cessam, para fazê-los entrar na ‘lei de ação da
Graça’, onde tudo é Unidade e onde o ‘princípio de atração e de ressonância’ vai fazer com que se

manifeste a vocês o que está em acordo com a Unidade reencontrada.

Naquele momento, a vida é repleta de Graça.

Não pode ali haver emoção.
Não pode ali haver manifestação de elementos que venham contrariar o que vocês são, porque, o que

vocês são, não está mais sujeito à ‘ação / reação’, somente naquele momento.

***
Questão: ver a Verdade pode querer dizer ter uma compreensão diferente desta ilusão?

Não.

A compreensão permanece e permanecerá sempre no mental.

Assim como disse e assim como vários dos Anciões [Melquizedeques] disseram, a compreensão não
é resolução.

A compreensão é algo de que se apreende do mental, para se justificar a si mesmo da sua existência.

A ‘verdadeira compreensão’ não é uma compreensão.

Ela é uma vivência do aqui e agora, no Coração e na Verdade.

Assim que a compreensão entrar, qualquer que seja, ela os afasta da Vibração do Coração.

Quando vocês estiverem habituados a perceber e a sentir a sua própria Vibração cardíaca e o Fogo do
Coração, vocês se irão se aperceber muito rapidamente de que se vocês voltarem a descer às

questões ou à compreensão, o Fogo do Coração se apaga.

O Fogo do Coração é um estado de ser.

Neste estado de ser, há a Graça.
Não pode ali haver compreensão.

Há que Ser, e ser em meio ao Ser basta-se por si só.



Não há mais necessidade de qualquer compreensão, já que é questão simplesmente de Ser na
irradiação da Fonte e de Ser si mesmo tornado Unidade.

Lembrem-se, e guardem presente, em algum lugar em vocês, de que aquele que quer compreender e
justificar, de que aquele que quer explicar, jamais é o Estado de Ser e é sempre o ego.

É o ego que sempre se orgulha de compreender, de satisfazer a sua curiosidade e que irá insinuar que
vocês estão evoluindo.

Não pode haver evolução sem Vibração.

Pode haver, certamente, ampliação do campo de compreensão.
Pode haver ampliação de uma série de percepções, mas não há acesso à Verdade.

Porque a Verdade é unicamente Ser no ser, na Vibração do Coração e do Fogo do Coração.

Neste espaço, não existe qualquer questão, porque tudo é resposta e não irá surgir na mente do Estado
de Ser deixar emergir a mínima questão.

Pois em um estado de ser onde tudo é resposta, não há utilidade de deixar emergir questões,
quaisquer que sejam.

As palavras de Samadhi de que lhes fala Um Amigo, a vivência deste Samadhi por muitos místicos,
lhes dá a chave.

Eu poderia dizer que não há salvação sem Samadhi.

Não há Samadhi sem Fogo do Coração ou Vibração do Coração.

Compreendam bem que é sempre a personalidade que quer explicar, que quer amar e ser amada e
que recusa, assim, Ser.
Porque ‘ser’ dá medo.

Ser no Ser implica em passar pela morte das ilusões, pela morte das crenças, pela morte do mental,
pela morte de si mesmo, também.

Se nós insistimos em lhes dizer, como diz frequentemente Omraam, que há menos de dez por cento da
humanidade que está mesmo vivendo isso e que haverá, no final, nós esperamos, talvez um pouco

mais de dez por cento, é que a maior parte dos outros seres humanos está tão fechada em si mesma
que não vê mais a prisão, nem as grades.

Para eles, eles se consideram em um ‘estado natural’ e todo o resto, para eles, é apenas ilusão astral
ou quimera, e que nós podemos fazer?

Absolutamente nada.

Enquanto vocês estiverem apegados à mínima parcela do que vocês são neste mundo, vocês não
podem alcançar o Estado de Ser.

Cristo realmente pronunciou essas palavras, para os seus apóstolos e para aqueles que o seguiram em
sua vida.

Ele lhes dizia sistematicamente: “Sigam-me, deixem os mortos enterrarem os mortos”.

Ele era o único a poder dizer “Siga-me”.

Mas, hoje, se vocês quiserem seguir o seu caminho, vocês são obrigados a passar por esta morte.
Vocês aceitam morrer ou não?

Lembrem-se também de que eu falei longamente das quatro etapas que conduzem a esta aceitação e
a este abandono.

Eu não voltarei nisso hoje, mas eu os remeto à leitura do que eu enunciei há mais de um ano (**).
(nota: Abandono à Luz - Arcanjo Anael, 11 de maio de 2009 - terceira questão).

Pois, definitivamente, seja a morte física ou a morte da personalidade que vocês sejam chamados a
viver, trata-se exatamente do mesmo processo.



Enquanto vocês estiverem apegados ao que quer que seja, ou a uma pessoa, ou a um objeto, ou a um
automóvel, ou a uma situação, ou a um lugar na rede social, vocês não estão prontos para morrer.

Essas palavras não são duras, elas são Verdade e Amor.

Compreendam bem que nós os esperamos e que nós os esperaremos sempre.

Nós lhes propomos, mas são vocês que realizam isso.
Então, muitos seres humanos, no seu caminho espiritual, querem encontrar a Luz, querem, sim, mudar

algumas coisas, mas não querem morrer.

Vocês devem renascer novamente.

As palavras de Cristo não foram palavras em vão: “Ninguém pode penetrar o reino da Luz se não
renascer de novo”.

Compreendam que essas palavras nada têm de simbólico, nada têm de um imaginário mental, mas
são a estrita Verdade.

O Fogo do Coração, quando se acende, queima tudo em vocês, absolutamente tudo.

Apenas por esta purificação é que vocês podem encarar considerar a sua vida como podendo se
apagar de um instante para o outro, por que vocês alcançaram a Verdade e a vivenciaram.

Naquele momento, e somente naquele momento, vocês são liberados de todas as ‘leis de ação/reação’
e não antes.

O bem amado Omraam, em sua vida, insistiu amplamente no que ele chamava, na sua época, de
ascetismo espiritual, de vontade espiritual.

É preciso que esta busca tome cada respiração da sua vida, o que não quer dizer se retirar do mundo, o
que não quer dizer se colocar em um lugar e não mais se mover.

Isso quer dizer que vocês devem estar Conscientes, a cada minuto, a cada respiração, do seu objetivo
e de que nada, absolutamente nada, os afasta.

Nesses ‘tempos reduzidos’, nesses tempos de tribulações e de resolução do final desse mundo, resta-
lhes pouco tempo para manifestar isso.

Cabe a vocês saberem onde querem ir e lembrem-se de que, em última análise, é a Vibração que
vocês levarem, naquele momento, que irá determinar onde vocês irão.

Ou vocês estarão em adequação com o Fogo e irão no Fogo, no Estado de Ser, ou vocês permanecem
nas zonas de sombra, nas zonas de peso, nas zonas de tensões e, então, vocês não poderão aceder

ao Fogo.

É este, de alguma forma, o ‘julgamento final’.

Da sua capacidade para se elevar na Vibração do Fogo irá decorrer o seu lugar e, para isso, é preciso
aceitar não ser mais nada.

Assim como disse Ki Ris Ti, Ele era o menor dentre aqueles que estavam aí, neste mundo, mas  Ele era
o maior no Céu.

Vocês não poderão ter qualquer lugar neste mundo e ter um lugar elevado no Céu.

É isso que é chamado de humildade e de simplicidade.

Mas, lembrem-se também de que vocês são ‘Sementes de estrelas’.

Como Sementes de estrelas, vocês são os mundos, os universos em formação e vocês não podem ser
o que creem nesse mundo e tornar-se este Universo.

Aí também, cabe a vocês escolher, sabendo que não é a sua cabeça que escolhe, mas, sim,



a Vibração.

***
Questão: a beleza, os perfumes, os sons da natureza fazem subir na Vibração ou vinculam mais

à matéria?

Os sentidos podem conduzir ao Estado de Ser.

Nos mundos Unificados, a beleza é onipresente.

Nos mundos Unificados, os perfumes são onipresentes.

Então, a natureza é um elemento de contato com uma Dimensão Unificada.

Mas é preciso também conceber e aceitar que alguns seres, à vontade nesse mundo, vão procurar, na
natureza, um meio de ali se manter.

Tudo depende, aí também, do seu objetivo, do seu ponto de vista e do que vocês desejam.

A natureza pode ser um maravilhoso elemento para favorecer a sua elevação Vibratória para o Estado
de Ser.

A natureza pode também, segundo o seu ponto de vista diferente, prendê-lo nesse mundo.

Os dois são possíveis.

Tudo depende do seu ponto de vista.

***
Questão: o que significa, quando do acolhimento da Luz, formigamentos intensos na região do

fígado?

A Luz, quando chega no Fogo e no Supramental, pode efetivamente revelar zonas de sombra, zonas
que têm necessidade de ser iluminadas e queimadas pelo Fogo da Luz.

Assim, os formigamentos na zona hepática e vesicular refletem a existência, nesse órgão que é, eu o
lembro, a ‘casa da alma’, uma série de feridas de natureza emocional que não foram eliminadas.

O fato de sentir, nesse nível, formigamentos, Vibrações, não é sinal de anomalia, bem ao contrário,
mas o fato de que o que deve ser purificado, o é.

***
Questão: o trabalho Vibratório feito pelo Arcanjo Uriel sobre o Coração, as células, é realizado

mesmo quando o estado Interior não estiver estável? 

É realizado, e esse trabalho Vibratório sobre o Coração pode, naquele momento, nutrir a personalidade
e não o Estado de Ser.

Tudo depende da sua qualidade de acolhimento Vibratório.

Novamente, é uma questão de ‘ponto de vista’.

Para alguns, a pacificação será obtida, porque há uma tensão para o Estado de Ser.
Para outros, ao contrário, há uma tensão que existe para a personalidade, relacionada com frustrações

ou bloqueios.
Naquele momento, a Luz vai nutrir isso.

Mas é preciso bem compreender que não é a Luz que desencadeia alguma coisa.

Sua tensão é mais intensa para o Estado de Ser ou para a personalidade?

E, definitivamente, o que é iluminado e que se manifesta então, apenas reflete ressonâncias que estão
ainda presentes no Interior e que, então, não foram superadas ou transfiguradas pela Vibração do

Estado de Ser.

***
Questão: existe um símbolo da pura Consciência? Se sim, qual é e como utilizá-lo?

Bem amada, a resposta me parece difícil.
O símbolo, etimologicamente, é o que é lançado.

São as duas faces de uma mesma peça ou os dois pedaços de uma peça que se montam para realizar



a Unidade.

É o inverso, exatamente, do “diabole”.

Entretanto, além disso, a Luz não é símbolo, é Verdade.

Assim, querer utilizar um símbolo qualquer que seja, mesmo o mais elevado, irá puxá-los para o
emocional e para o mental.

É nesse sentido que, quando da questão anterior, eu lhes sugeri a jamais querer procurar interpretação
para uma imagem ou para um símbolo que chega, porque o mental irá se apreender sistematicamente.

Então, em contrapartida, é também possível imaginar que um ser humano, no momento do seu acesso
ao Fogo do Coração, vai poder perceber ou ver um símbolo preciso que será, para ele, a marca

do switch da Consciência e também da passagem para outro estado de Consciência.

Esse símbolo é suficiente para ele próprio, pode ser completamente diferente para outra pessoa.
Ainda uma vez, o importante é o que se manifesta, não o significado.

Guardem sempre que quem procura compreender um símbolo, definitivamente, sempre é apenas
o mental.

***
Questão: o que é a natureza espiritual ou a Consciência espiritual do Ser? 

Bem amado, ela está além das palavras.
Quaisquer que sejam as palavras que ali colocasse, afastaria da Vibração.

Penso que o Arcanjo Uriel, como Um Amigo, lhes permitem aceder, pela sua Presença, alguns estados
Vibratórios que são, para muitos de vocês, uma aproximação do Estado de Ser.

Há, para tanto, palavras?
Mesmo essas palavras sendo portadoras de Vibração.

A única importância é a intenção da Consciência de se colocar em alguns pontos do corpo, permitindo
ali ativar algumas Vibrações que facilitam o acesso ao Estado de Ser.

Eu não posso falar do Estado de Ser, eu apenas posso fazê-los aproximarem-se de algumas das suas
qualidades.

Vocês devem admitir, porque vocês apenas irão vivê-lo deste modo, que o único acesso ao Estado de
Ser é o momento em que vocês capitulam inteiramente, no nível das emoções, no nível do mental.

É o momento em que vocês não controlam mais nada da Vibração da Vida, que ela pode se instalar e
que o Fogo do Coração pode se acender.

Isso corresponde à crucificação e à ressurreição.

Vocês não podem aceder à ressurreição sem passar pela crucificação.
Isso é impossível.

Vocês devem morrer a vocês mesmos, morrer à personalidade, inteiramente.
E vocês não podem manter um estado transitório e alcançar o Eterno.

A abertura e a vivência no Eterno, na Consciência Supramental, no Estado de Ser apenas pode ocorrer
com o final do efêmero.

O que poderia ser chamado de ‘pequena morte’.

A única porta e a única chave é o Coração.
Jamais haverá outras, neste mundo ou nos mundos Unificados.

***
Questão: quando as lágrimas de Alegria sobem espontaneamente, elas provêm

necessariamente do Fogo do Coração?

Geralmente sim.
Elas contribuem, quando de suas primeiras etapas de Samadhi, quando de suas primeiras entradas no

Fogo do Coração ou da Vibração do Coração, para a aproximação do seu Estado de Ser.



E isso é uma grande Alegria, dando efetivamente lágrimas, que não são de emoções, ou então uma
emoção final, aquela que se funde com a Alegria do Coração.

***
Não temos mais perguntas, agradecemos.

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

(*) – ‘Os Cinco Novos Corpos Espirituais’ – OMRAAM (Aïvanhov) (09.05.2009 - Parte 2):
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/om-aivanhov-9-de-maio-de-2009.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/os-cinco-novos-corpos-1

‘Reunificação dos cinco Novos Corpos’ / YOGA CELESTE [Protocolo] – UM AMIGO:
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-novos.html

***

(**) - ARCANJO ANAEL (11.05.2009) - **SAINDO DA ILUSÃO 6** (1a. Parte - ver a 4ª Questão sobre
'ABANDONO'):

http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=658

28 de junho de 2010
(Publicado em 22 de julho de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de estrelas nesta densidade, hoje, vocês exploram a 3ª densidade
Vibratória, que é, justamente, aquela em que vocês vivem, chamada de 3ª Dimensão, o mundo astral, o mundo

das emoções e, antes de tudo, o mundo das Crenças e da Ilusão de que essas Crenças são Verdades.

Existe uma série de elementos que não lhes serão aparentes, enquanto vocês permanecerem na ação/reação.

A ação/reação não pertence à Vontade da Fonte.

A Vontade da Fonte é Una.

Ela consiste simplesmente em que vocês realizem e vivam no Estado de Ser, na liberdade, na Alegria e na
Unidade.

Qualquer outra Criação é uma falsificação.

Vocês estão, então, nesse corpo, em meio mesmo à falsificação.

Nesses tempos reduzidos chamados de Tribulação, de Apocalipse e de Final, é urgente, mais do que urgente,
descobrir, na Vibração, a Verdade do seu Ser e não a verdade das suas crenças.

Vocês vão encontrar sistematicamente justificação para as suas próprias crenças, na ferramenta chamada de
mental, porque ela foi justamente criada e desenvolvida para isso: para fazê-los aderir e crer no que não existe.

Assim, progressivamente e à medida das suas encarnações nesta matriz, vocês geraram, vocês mesmos,
sistemas de crenças.

Vocês então reforçaram, e sem querer, sistemas que mantêm a ilusão.

A primeira dessas ilusões foi fazê-los aderir à ação/reação.

Fazendo-os crer que, até o fim, se vocês não se tornassem “melhores”, vocês teriam que viver os raios de
todas as ações “más” que os afastaram do caminho certo.

Ora, não existe, nesta ilusão, qualquer caminho certo.

Na Luz Unificada não existe estritamente qualquer diferença entre aquele que subjuga multidões e aquele que

ANAEL - 29 de junho de 2010
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subjuga uma pessoa.

Porque é a mesma coisa, com uma diferença Vibratória que não existe nos mundos Unificados, mas que é
exatamente uma escala de valor existente na sua ilusão.

Assim, portanto, nutrir a matriz os faz participar, de maneira inexorável, de maneira infinita, do ‘princípio de
ação/reação’.

***

Eu desenvolvi muito longamente o ‘princípio do abandono à Luz’, que lhes permite aceder à Unidade e à
Verdade absoluta.

Vocês não podem participar da verdade relativa da sua vida e da Verdade absoluta do seu Ser.Estar na vida
não é estar na vida do Ser.

Estar na vida é sair do Estado de Ser, quer dizer, literalmente, ficar fora da Verdade.
Aí está o seu lugar nesta Dimensão.

Até agora, vocês não tinham os meios Vibratórios, conceituais, de se dissociarem da ilusão criada e à qual
vocês deram corpo, por vocês mesmos, ainda que, obviamente, vocês não sejam, para muitos de vocês,

absolutamente responsáveis por este estado de coisas.

Mas há responsabilidade, hoje, desde mais de 30 anos, pelo acesso em níveis de Conhecimento e de
Vibração desconhecidos até então sobre a Terra, para se conectarem com a Unidade e não mais com a ilusão

do que vocês são.

Enquanto vocês derem corpo, peso e crença a qualquer ilusão da vida de vocês, nesta vida como no
passado, vocês não estão livres, porque vocês se estabilizam diretamente na reação, na ilusão.

Enquanto vocês reagirem no instante ou ainda com relação a um passado, seja desta vida ou ainda de
uma vida passada, vocês não estão livres.A liberdade é a ausência de reação.

A liberdade é o estabelecimento na Vibração do Fogo do Coração.

***

O Arcanjo Uriel, cuja função nesse mundo é a reversão e revelar a Presença, emprega-se, desde vários meses,
a restabelecer a Vibração e a ressonância desta Presença para quem quiser.

Eu digo sim, para quem quiser.

Ainda é preciso querer.

Vocês não podem querer algo na ilusão e querer Ser e viver no Estado de Ser.

Não há meias medidas.

Até agora, assim como o venerado Omraam, chefe dos 24 Anciões, lhes exprimiu, vocês tinham, literalmente,
como ele diz, as nádegas entre duas cadeiras.

Hoje, vocês devem escolher a cadeira.

E, em seguida, vocês devem não mais ter cadeira.

***
O estabelecimento no Ser é Vibratório.

É percepção Vibratória e realidade Vibratória.

Compreendam também, de maneira conceitual e, em seguida, de maneira direta, Vibratória, que vocês não
podem ser o que vocês acreditam e Ser no Estado de Ser.



Isso significa que, enquanto vocês estiverem identificados às suas próprias emoções, aos seus próprios
pensamentos, a esse próprio corpo e à sua própria busca, vocês não estão no Ser.

Isso é evidência, isso é Vibratório.

A resposta apenas pode estar na Vibração e no estabelecimento da Vibração no som Interior, como no
‘Silêncio Interior’, e se manifesta na Vibração do Coração.

Vibração que passa na Essência, sofrendo alquimia, como foi dito, com a pulsação do Coração e a pulsação
respiratória, até emitir o Fogo do Coração.

O Fogo do Coração não é uma visão da mente.

Não é um conceito, mas é um estado de Consciência.

É nesse estado de Consciência, traduzido pela palavra Samadhi, que se vive a Verdade absoluta.

Ir para isso é aceitar que todas as verdades que vocês expressam dentro do relativo, enquanto ação, enquanto
reação às suas feridas como aos outros, são apenas uma ilusão a mais, que lhes convêm colocar na Luz e

dissolver na Vibração do Fogo.

***

Apenas o medo, assim como eu disse, que é um elemento criado pelo seu mental, que os mantêm na ilusão
Vibratória desta densidade.

Se, no espaço de um instante, vocês acedessem ao Estado de Ser e este Estado de Ser fizesse, pela
Vibração do Fogo, desaparecer o conjunto de feridas e de medos, vocês poderiam, literalmente, desaparecer,

como alguns seres o fizeram, no Fogo, nesta Dimensão, para se estabelecerem, de maneira definitiva, no
Estado de Ser.

Tranquilizem-se, é isto que irá acontecer, e unicamente isto.

E é nisso que vocês irão dissolver todas as ilusões que os mantêm, ainda que apenas pela sua presença em
meio mesmo a este conjunto.

***

Em um primeiro momento, há identificação.

Identificação com uma busca, identificação com uma ferida, identificação com um papel, identificação com uma
função.

Todas essas identificações são apenas jogos que podem aproximá-los ou afastá-los da Verdade.

Até agora, isso os afastava.

A Verdade é o Fogo do Coração.

A Verdade é a Fonte.

Aceder à Fonte, tornar-se si mesmo a Fonte está além do desempenho de um papel e além da identificação a
qualquer ilusão.

Vocês dão corpo pelos seus pensamentos, vocês dão corpo pelas palavras, vocês dão corpo pelas emoções,
vocês dão corpo à ilusão, enquanto a ilusão, sob os seus olhos, está se dissolvendo nesse mundo.

***

Assim como Maria lhes disse, a Terra dá à luz.

A Terra dará à luz, independentemente do que vocês façam e do que vocês decidam nas Dimensões



A Terra dará à luz, independentemente do que vocês façam e do que vocês decidam nas Dimensões
superiores.

Guardem que o período no qual vocês entraram, desde poucos dias, desde uma semana, é um período
charneira.

Há 12 semanas no seu verão (inverno, no hemisfério Sul).

Existem 12 trabalhos.

Sete trabalhos são, na realidade, as Vibrações da ilusão desse mundo, que correspondem a 7 etapas, como
ilustrado nas Etapas que vocês viveram pela Graça do Arcanjo Miguel e do nosso Conclave.

Do mesmo modo, existem 12 semanas.

Nessas 12 semanas se encontram as 7 etapas e a ignição das 5 novas lâmpadas, inteiramente.Resta-lhes,
portanto, 12 semanas para participar do Estado de Ser.

Resta-lhes 12 semanas para se estabelecerem na Verdade absoluta.

O que isso quer dizer?

Que dentro de 12 semanas será o final desta Dimensão?

Não.

Mas que o modo com o qual vocês irão viver a tribulação a vir será em função do que vocês terão sido capazes
de estabelecer no seu Ser Interior, porque a sua vida exterior irá decorrer do que for estabelecido no seu Ser

Interior.

Vocês serão confrontados com o grande princípio: “que seja feito segundo a tua fé”.

É isso que vocês irão viver, aceleradamente, durante um período muito mais importante do que 12 semanas,
podendo se estender até pouco mais de um ano, antes que o Fogo venha consumir esta civilização, esse

mundo, esta ilusão e esta Terra.

***

Cabe-lhes então estarem lúcidos sobre o alcance dos desafios atuais.

Cabe-lhes estarem lúcidos sobre o seu futuro, sobre o seu Estado de Ser e sobre a ilusão da personalidade.

Vocês não poderão mais jogar, progressivamente e à medida do tempo que passar, com o ego, com os jogos
de poder, quaisquer que sejam.

Ou vocês exercem o seu poder sobre vocês mesmos, ou vocês o exercem em outros lugares.

Como outros lugares refere-se a uma pessoa ou ao conjunto da humanidade, o jogo é estritamente o mesmo,
no nível Vibratório.

Em um caso vocês acedem ao Estado de Ser e à Alegria eterna e indizível, no outro caso vocês se afastam
por ciclos e ciclos.

E vocês serão constrangidos por alguma autoridade exterior a si mesmo, para manter um corpo à base de
carbono, para ali se estabelecerem e verem e terem a lucidez do Estado de Ser, sem, no entanto, poderem

nele se estabelecer.

A lembrança do Estado de Ser é sofrimento.

A vida no Estado de Ser é Verdade.

Aí está o princípio da queda, do sofrimento da queda, mesmo se esta queda não for da sua responsabilidade.

Hoje, é tempo de sair da sua prisão.



É tempo, porque as portas estão abertas e a prisão será destruída.

Vocês querem fazer parte desta destruição ou vocês querem ir para a Verdade?

A única questão digna de ser colocada é esta, porque, no Coração, tudo é resposta.

Enquanto existir uma questão, enquanto existir um sofrimento, enquanto existir uma ferida, vocês não podem
penetrar, em Verdade, no Templo Interior.

***

Retenham que isso não é uma crença.

Enquanto vocês considerarem que isso é uma crença, vocês associam um peso ao peso que faz com que
vocês estejam nesta Dimensão.

O que lhes propomos, mas que apenas vocês podem realizar por vocês mesmos, é a liberdade.

O que vocês vivem nesta Dimensão não é a liberdade.

Isso se chama livre-arbítrio.

Vocês têm a impressão de serem livres.

Vocês não são livres.

Vocês têm a impressão de expressar um desejo da alma.

O desejo da alma não é a vontade do Espírito.

A vontade do Espírito é o Fogo, ele é: estabelecer-se no Fogo do Coração, em KI RIS TI, como Filho Ardente
do Sol, lá onde evolui Cristo.

Cristo, e como lhes foi anunciado, se aproxima da sua Dimensão e de alguns seres.

Esta ‘Vibração Crística’ e esta ‘Presença Crística’ fazem com que, como São João escreveu sob o ditado do
próprio Cristo, o que vem é a espada da Verdade.

Esta espada vem cortar.

Vocês vão estar do lado do ramo que é cortado ou vão estar do lado do tronco que permanece?

Cabe a vocês decidir.

Mas tomem esta decisão na sua alma e na Consciência, como é dito.

Porque não haverá outra decisão e vocês estão no período da decisão.

Não aquela que os empurrou, há quase 3 anos, insuflada pelo Arcanjo Jofiel no Conhecimento de certo número
de leis, que nós nos esforçamos para lhes transmitir por esse canal como por múltiplos canais sobre a Terra.

Há, em vocês, todos os dados colocados diante de vocês.

O que vão fazer?

O que querem Ser ?

Não basta pretender ser e se conduzir, na ilusão, segundo as próprias leis da matriz, mas se conduzir, na
ilusão, dentro do Estado de Ser.

Isso é muito diferente.

Vocês passam do conhecimento à Consciência.



Vocês passam da Consciência à implantação desta Consciência nesse mundo que contribui para a elevação e
para a ascensão desse mundo.

***

Aí está, bem amadas Sementes de estrelas, uma série de elementos que eu tinha vontade de fazê-los
compartilhar.

Agora, dentro dos seus questionamentos, se houver, eu quero tentar ali trazer um esclarecimento ainda mais
importante, na Vibração e nas minhas palavras.

Eu não os engajo a crer ou a aderir a essas palavras, mas a vivê-las, o que é profundamente diferente,
porque, enquanto vocês não as viverem, vocês estarão sujeitos e submissos às suas próprias feridas, que

vocês não poderão superar de modo algum pelas técnicas procedentes da sua 3ª Dimensão.

Porque as feridas que vocês revelam hoje são as feridas mais fundamentais que se manifestaram nesta vida,
como em todas as vidas que vocês estiveram encarnados.

Compreendam bem que não é questão de colocar um bálsamo sobre um sofrimento, que não é questão de
fazer um ato de reparação em um sofrimento, porque o ato de reparação em si os mantém na matriz.É questão

de ir bem além e de se estabelecer além de todos esses jogos.

Sobre isso, eu lhes dou a palavra.

***

Questão: após relações difíceis com meus pais, não os vi mais. A atitude mais correta seria a de
retomar contato, ou isso levaria à ação/reação?

Bem amado, a resposta está no discurso que eu acabo de fazer.

Nas palavras e nas Vibrações que eu acabo de pronunciar.

Eu poderia traduzir isso de outro modo e, talvez, isso ressoasse mais dentro de você mesmo.

Seus filhos não são seus filhos.

Vocês são apenas os filhos de Maria e da Fonte.

Enquanto vocês assimilarem uma relação a um peso (e toda relação nesta Dimensão é peso, quer queiram ou
não), enquanto se desarranjarem por uma relação vinda do passado, é uma reação da personalidade.

No Estado de Ser, esse gênero de manifestação não pode existir.

Não pode haver emoção, no Estado de Ser.

Compreendam bem que não é indiferença.

Aqueles de vocês que pensariam na indiferença estão na ilusão também.

No Estado de Ser, há liberdade.

Vocês superam o quadro familiar que não existe, ainda uma vez, senão nesta matriz.

A única noção de família é o seu Pai e a sua Mãe no Céu e as suas linhagens, e absolutamente nenhuma outra.

Assim, portanto, colocar mesmo esta questão, mostra a você mesmo o lugar onde se situam as suas feridas e
a vontade de reparação, que é a manutenção na matriz e que o impede de Ser.

Querer reparar participa da ‘ação/reação’.



***

Questão: nesse caso, qual é a “melhor” atitude?

Ser.

A partir do momento em que você penetrar o Fogo do Coração, não há qualquer vontade de reparação que é,
como eu disse, o mundo ilusório do ego.

Não há, tampouco, desejo de romper o que quer que seja.

Há simplesmente que acolher o ‘princípio de atração e de ressonância’, que se manifesta a partir do instante
em que você se estabelecer no Fogo do Coração.

Porque, é na Inteligência da Luz que se estabelece em si que o conjunto das relações será dissolvido,
queimado.

Enquanto vocês forem portadores de pesos, vocês não podem atingir a leveza.

Enquanto vocês aderirem a esses pesos, eles não podem deixá-los.

A resposta não é, portanto, nem uma nem outra das soluções propostas, mas, sim, estabelecer-se no Ser,
porque, no Ser, tudo é resposta.

E tudo o que se manifestar em sua vida será, então, ‘atração e ressonância’ e, naquele momento, o que quer
que aconteça (que seus pais telefonem, que seus pais escrevam ou que você decida fazê-lo), isso será

correto, mas não antes de estar estabelecido na Verdade.

***

Questão: se não atinjo o Estado de Ser durante esta vida, as outras terão sido então desperdiçadas?

Bem amado, do ponto de vista da Luz e da Unidade, não há vida desperdiçada ou vida bem sucedida.

Há apenas vidas ilusórias na matriz.

Não é de forma alguma a mesma coisa.

Ao se definir em uma vida, errada ou bem sucedida, em função do seu estado possível ou não de Estado de
Ser, você se coloca si mesmo, automaticamente, na dualidade.

E você faz um julgamento de valor sobre si mesmo, o que o afasta do Estado de Ser.

Nós seremos, como dizer..., cada vez mais incisivos e apoiaremos cada vez mais o que tem necessidade de
apoio e de colocar às claras.

Não há mais tempo.

Vocês não têm mais tempo.

E nós não temos mais tempo, mesmo se o tempo não for o mesmo para nós, de usar de subterfúgios.

Enquanto vocês portarem um julgamento de valor sobre si mesmo ou no exterior de vocês mesmos, vocês
estarão no bem e mal e, portanto, na dualidade.

E lembrem-se de que, tanto o bem como o mal conduzem, ambos, para a ilusão desse mundo e para a sua
manutenção.

***

Questão: por que me sinto novamente bloqueada nas costas, esta noite?

Bem amada, o bloqueio das costas e da região lombar, que ocorre em plena noite, tem uma explicação muito



lógica e muito simples.

O que acontece à noite? 

Vocês se recriam na ilusão.

O renascimento, na ilusão, ocorre a cada noite, entre 2 e 4 horas da manhã.
A região na qual você é afetada corresponde à ‘região do poder’.

Isso demonstra simplesmente que uma parte de você aspira à liberdade e o Estado de Ser, e a outra parte
deseja manter o poder.

Assim, o seu corpo expressa esta dicotomia e esta secção que existe entre as duas partes de você, uma que é
ilusão e a outra que é Verdade.

Eu afirmo que não há nada a aprofundar.

Através dessas palavras, eu lhe disse tudo.

***

Questão: no acesso ao Estado de Ser pode haver uma parte de imaginação?

Absolutamente não.

Quando vocês alcançam os domínios Vibratórios do Fogo do Coração, do Samadhi, vocês sabem
instantaneamente que é Verdade.Não pode haver dúvida enquanto vocês estão na Vibração.

Obviamente, assim que vocês se afastam do Fogo do Coração e da Presença a si mesmos, no Estado de Ser,
a personalidade ainda presente, uma vez que vocês estão presentes nesse mundo, vai provocar e vai tentar

fazê-los crer que o que vocês viveram é ilusão.

Basta-lhes então, naquele momento, se remeterem ao Fogo do Coração, e vocês verão que, então, as dúvidas
não podem resistir à Vibração.

***
Questão: Sri Aurobindo, em sua vida, disse: «quando a roupa estiver manchada, ao invés de lavar

mancha por mancha, você deve mudar de roupa».

Essa é a estrita Verdade.

***

Questão: isso significa que cada passo ou cada vitória não tem mais importância, que se trata
unicamente, hoje, de mudar de roupa?

Isso é Verdade.

E corresponde ao processo descrito, aliás, pelo próprio Sri Aurobindo, quando ele foi São João.

O corpo de Ressurreição ou corpo de Luz ou corpo sem costura ou corpo imortal, será apresentado a vocês
no momento do Fogo final.É naquele momento que você irá mudar definitivamente de roupa.

A lagarta se torna borboleta.

De nada serve reparar a lagarta, se isso a mantiver na vida e na ilusão.

***

Questão: quando chegamos a dissolver as emoções pelo Fogo do Coração, a pessoa com quem se
está em relação sente e chega a dissolvê-las igualmente?



Bem amada, certamente não.

Haverá mesmo, no seu estabelecimento no Estado de Ser, seres que vão querer a todo custo se pendurar no
antigo.

A única diferença é que, estando no Estado de Ser, vocês não dão mais pesos a essas relações e elas não
podem mais afetá-los, mesmo elas afetando por vezes, ainda, de maneira mais profunda, aqueles que

permanecem na dualidade.

O paradoxo e o fator de superação estão nesse nível.

Quanto mais vocês atingirem os estados Vibratórios ligados ao Fogo do Coração, mais o seu ambiente
próximo que não vive isso vai querer, de maneira por vezes muito violenta, fazê-los recair na ilusão.

Porque, para eles, e compreendam bem que isso é verdadeiro na sua verdade relativa, são vocês que estão na
ilusão.

E, portanto, para eles, vocês são a ilusão.

Do mesmo modo que vocês mesmos, enquanto não tiverem penetrado a Verdade, vocês consideram, e com
justa razão, e aliás é a razão que o diz, que vocês são, que aqueles que vivem isso estão na ilusão.

Apenas o aspecto Vibratório lhes permite discernir e aceitar que não é ilusão, porque, como qualquer ilusão
poderia ser Vibração na Consciência?

Assim, o importante não é saber o que advirá de uma relação, porque vocês não estão mais preocupados com
esta relação nas esferas do Estado de Ser.

Lembrem-se também de que o ‘princípio de atração e de ressonância’ vai fazer com que, em um tempo
relativamente curto, o conjunto de reações que podem existir no seu ambiente desapareça, aí também, para

que vocês se tornem, no Ser, uma Luz.

A Luz pode incomodar, mas, no final de certo tempo, a Sombra apenas pode se apagar ou ser contaminada
pela Luz.

***

Questão: a que corresponde o fato de se despertar entre 2 e 4 horas da manhã?

Aqueles que se despertam naquele momento estão sujeitos à influência do mito de Prometeu.

Isso está em ressonância e em relação com o ‘mundo astral’, com o mundo das emoções e o mundo das
relações.

Eu digo que o mito de Prometeu e o renascimento que se produz, a cada noite, entre 2 e 4 horas da manhã, faz
parte dos sistemas de crenças inseridos pelo Arcanjo Lúcifer em pessoa, quando da Criação desta ilusão.

Assim como vocês são portadores da Vibração Micaélica e da Consciência Micaélica, do mesmo modo que
vocês são portadores do DNA de Maria, do mesmo modo que vocês são portadores do Cristo Interior ou KI

RIS TI, há também, em vocês, a marca de Lúcifer.

E, aliás, lembrem-se, o que está no alto é como o que está abaixo, falsificado ou não.

Bem amado, vocês são, coletiva e individualmente, portadores da Vibração do Arcanjo Lúcifer.

Isso corresponde ao que se poderia chamar, de maneira pomposa, ‘a redenção da matéria e a sua
espiritualização’, tornadas possíveis pelo sacrifício do Cristo.

Todos vocês vivem isso, pessoalmente.

O mito de Prometeu é vivido por cada um, mais ou menos lucidamente, mais ou menos conscientemente,
segundo o seu estado de fragilidade nesse mundo de emoções.



***

Questão: e quando se adormece somente às 4 horas da manhã? 

Não é a mesma coisa.

Adormecer normalmente e se despertar entre 2 e 4 horas da manhã corresponde ao ‘ciclo de Prometeu’ e,
portanto, à ilusão prometeica.

Em contrapartida, adormecer somente a partir das 4 horas da manhã significa que, na alma, há um medo de
não renascer na ilusão.

Há, portanto, desconstrução real em curso.

É como se, em algum lugar, a alma esperasse que esta desconstrução terminasse para estar certa de renascer
na ilusão.

Não é de forma alguma a mesma coisa que manter o Fogo prometeico, mas é apreensão.

Apreensão quanto a saber onde está a Verdade, onde está a ilusão.

Enquanto que, no seu mundo, lembrem-se, não existe Verdade absoluta.A única Verdade absoluta é quando
vocês penetram o santuário do Coração.

E enquanto vocês não chegarem nesta etapa, através mesmo de conceitos que nós veiculamos e também
através de Vibrações que chegam ao seu mundo, vocês estão sempre na alegoria do mestre Aïvanhov, das

nádegas entre duas cadeiras.

***

Questão: eu sou ainda remetido a minha infância na noção de poder. Como parar?

Bem amado, eu já concluo, antes de ir mais longe, que você está identificado à sua infância.

Bem amado, há apenas uma porta de saída: o abandono à Luz.

E o abandono está estritamente no oposto do poder.

Não se pode controlar a Luz.

Não se pode dirigir a Luz.Quando se torna si mesmo a Luz, é a Luz que age e não a personalidade ou qualquer
poder.

Em outros termos, isso poderia se chamar de complexo de terapeuta.

Isso poderia se chamar também de: “ajuda-te e o céu te ajudará”.

A Luz é liberdade e não constrangimento.

Abandonar o poder é reencontrar a liberdade.

Você não é a sua memória celular, você não é a sua infância.

Enquanto você estiver sujeito a isso, você não poderá encontrar a liberdade.

E, portanto, é completamente concebível que isso possa ser estressante, em todos os sentidos do termo,
mas, de outro lado, eu o lembro das palavras de Cristo: “vigiai e orai”.

Alguns seres são obrigados a ir, na personalidade, até o esgotamento de todos os seus cartuchos, antes de
jogar o fuzil.

Não esqueça também que o ‘princípio de atração e de ressonância’ vai colocá-lo, sistematicamente, face a
face àquele que o fará ressoar nesse princípio.



Não há qualquer meio, efetivamente, de dali sair, estritamente nenhum.

Em particular ao que se refere a esse centro.

É o único centro sobre o qual você não pode agir por si mesmo ou por qualquer compreensão.

O centro do poder leva a passar no Amor.

***

Questão: a que correspondem as variações de densidade, no peito, sem sensação do Fogo do
Coração?

Bem amado, quando da ignição do que é chamado de 9ª lâmpada, ou corpo de irradiação da Fonte ou do
Divino [ponto ER do peito], estabelece-se uma mudança de densidade.

Essa mudança de densidade pode, por vezes, ser vivida como um peso e uma gravidade, existente acima do
chacra do Coração, como uma barra transversal.

Isso é completamente normal e participa do estabelecimento da vibração do Coração, que irá conduzir, ela
mesma, à respiração do Coração e, finalmente, ao Fogo do Coração.

Aí também há uma relação certa com o ‘mito de Prometeu’, que vem furtar o Fogo.

O Fogo do Coração não é o Fogo do poder.

***

Questão: um bloqueio emocional pode criar bloqueios de compreensão?

Mas, bem amado, é o fato do bloqueio da compreensão que quer dizer que, por você mesmo, você decide
compreender e ter um sentido e, portanto, é isso que bloqueia.

Você é, portanto, identificado às suas emoções.

***

Questão: eu vi um olho que eu atravessei. A que isso corresponde?

Bem amado, isso significa que a sua consciência, naquele momento, polarizou-se no que é chamado de 3º
olho.

A visão do 3º olho se ilumina em 7 níveis, desde as visões coloridas até a visão de olho penetrante, que
corresponde à ativação do 7º subplano desse 6º chacra.Existem, de fato, 7 etapas correspondentes à ativação

do 3º olho.

A primeira etapa é a percepção da banda Vibratória que conecta com alguns pontos da Coroa Radiante da
cabeça.

O segundo ponto é o aparecimento do que vocês poderiam chamar, na sua Dimensão, de efeitos
estroboscópicos da Luz branca.

Aparece, em seguida, uma Luz amarela, em torno da qual gira uma Luz violeta.

Em, seguida, aparece uma Luz violeta no centro, em torno da qual gira uma Luz amarela.

Em seguida, a Luz amarela e a Luz violeta se estendem cada uma lateralmente.

Em seguida, aparece um símbolo, eminentemente variável segundo os seres.

Naquele momento começam a desfilar, atrás dos olhos fechados, na meditação, rostos.

Trata-se dos rostos que vocês tiveram em suas vidas passadas.



Trata-se dos rostos que vocês tiveram em suas vidas passadas.

E, finalmente, a última etapa corresponde ao aparecimento de um olho que atravessa.

Isso significa, bem amado, que a sua Consciência estava colocada, naquele momento, no nível do 3º olho.O
fato de colocar a Consciência em um lugar do corpo corresponde à Vibração se ativando.

Esta Vibração se ativa em função do seu próprio nível de Consciência, no lugar em que se coloca a sua
Consciência naquele momento.

Mas, quando eu digo que ‘ela se coloca’, isso não é uma intenção mental, mas sim, uma realidade
Vibratória que se estabelece no lugar em que você coloca a sua Consciência.

A ativação, tal como foi realizada no nível da Coroa Radiante do Coração e da Coroa de Fogo, reflete-se
também por uma colocação no Fogo e por uma ignição da Coroa Radiante da cabeça.A Consciência do

Coração é, como muito frequentemente repetimos, a chave que permite o acesso ao Estado de Ser.

Assim, colocar a Consciência no Coração deve ser sentido sob forma Vibratória, de pressão ou em diferentes
níveis correspondentes à Alegria interior.

Nesta Alegria interior não há espaço nem para a raiva, nem para a rebelião, nem para qualquer dúvida do que
quer que seja.

Assim, no nível do Coração, encontram-se a humildade, a simplicidade e a eficácia.

Obviamente, muitos seres, atualmente, vivem a ativação da Coroa Radiante do Coração ao mesmo tempo em
que a Coroa Radiante da cabeça e, para alguns deles, ao mesmo tempo em que o Triângulo Sagrado.

Qualquer que seja o ponto de Vibração mais ativo, obviamente, o esforço da consciência comum é, sempre, o
de tentar levar a Consciência a se manifestar pela Vibração, pela pressão ou pelo Fogo, na Coroa Radiante do

Coração.

***

Questão: senti uma Energia subir do sacro para o Coração, isso acompanhado de Alegria, depois,
uma sensação de reconexão misturada com dor. Por quê?

Bem amado, a dor corresponde à ativação dos canais e circuitos que, até o presente, estavam tapados.

É então normal que a desobstrução possa se refletir por fenômenos dolorosos.

É importante, entretanto, apreender que, mesmo nesta compreensão que pode por vezes existir, ou no nível do
sacro, ou no nível do Coração, o elemento Alegria permanece, qualquer que seja a dor.

No momento em que a Kundalini se despertar, no momento em que ela cruzar o que é chamado de ‘bainha
dos chacras’, perfurando-as no sentido da subida, ela provoca uma série de coisas que não foram

suficientemente purificadas.

Isso pode provocar também fenômenos de dor ou de medo, que ressurgem naquele momento, em outros
níveis além do nível físico.

Mas isso corresponde, igualmente, a uma desobstrução de alguns canais e circuitos.

***

Questão: quando nos tornamos uma estrela ou um planeta, estamos em Samadhi perpétuo?

Bem amado, a partir do momento em que você conectar o Estado de Ser e penetrar o Estado de Ser, a sua
vida é Samadhi, a sua Consciência é Samadhi.

Não há necessidade de esperar um espaço de tempo que, na sua escala, representa éons e éons, para viver
isso.

Você procura compreender algo que não pode ser compreendido pela sua razão e pelo ego.



Apenas a ‘Consciência pura’, chamada de Sat Chit Ananda, que pode vivê-lo e não a consciência do humano,
na sua razão e no seu mental discursivo, que é apenas ilusão.

Como você quer então esperar compreender algo do escalão do universo ou do escalão de um planeta?

A visão que você tem, de maneira geral, de um planeta como o seu ou daqueles que você vê à noite, ou das
estrelas, é forçosamente redutora, em função do que os seus olhos percebem.

E os seus olhos não percebem a Verdade.

O seu mental ainda menos.

Querer compreender é querer tomar e se apropriar, o que jamais é o caso da Luz.

A Luz é resposta no Coração.

***

Questão: a intensidade da Vibração do Coração é diferente para cada um?

Bem amado, ela é ao mesmo tempo diferente de acordo com os dias, ela é diferente segundo o seu humor.

Se o seu humor estiver azedo, a Vibração irá se apagar.

Se o seu humor estiver em oposição à Dimensão do Coração, a Vibração não existirá, simplesmente.

Não pode ser de outro modo.

Vocês não podem adquirir o que quer que seja nesse nível.Vocês apenas podem Ser.

Toda a diferença da sua compreensão situa-se nesse nível.

Falando-lhes de Ser, o mental compreende o ego.

O Ser é Vibração, consciência ilimitada do humano.

A Vibração no Coração vai então se modificar, se modular em função da sua capacidade para se aproximar
cada vez mais da Unidade, em função dos circuitos e dos canais, do seu estado de abertura também.

Não esqueçam jamais que vocês são Semeadores da Luz nesta Dimensão.

O que significa que vocês são regados de Energia cósmica, de Energia telúrica, de Energia solar, mas também
de Energias distorcidas da matriz existentes no seu ambiente, como em vocês mesmos.

A Vibração do Coração apenas pode se estabelecer quando houver abandono.Vocês não podem dominar a
Vibração do Coração.

É ela que os domina e os conduz à liberdade, e não o inverso.

Tanto que, durante este período e desde já vários anos, é extremamente fácil ativar e receber a Luz pelo alto,
agora, que ela se torne Amor, Luz Vibral, depende apenas de uma coisa, do seu acesso à humildade,

à simplicidade e ao abandono à Luz e absolutamente nada mais.

Não há, na sua linguagem, que usar de subterfúgios.

Há simplesmente percepção ou não percepção da Vibração.

Não há culpa a ter, nem repreensão, há simplesmente um mecanismo específico no próprio plano da sua
humanidade, em meio mesmo a esta falsificação.

A Luz se estabelece no Coração, ela vibra então no Coração ou ela vibra em outras partes.

Vocês não podem obrigar a Vibração do Coração a aparecer.Isso se denomina o abandono à Luz.



***

Questão: esta conduta de abandono corresponde às palavras de Cristo: «seja o que tu és e não
deseje nada»?

Inteiramente.

Essa é toda a diferença que pode existir entre o próprio desejo da Luz, o impulso da alma e o abandono à
Luz, que são três mecanismos de Consciência.

Mecanismos energéticos profundamente diferentes.

O desejo da Luz  leva ao ego e leva à Luz na Vibração da cabeça e unicamente na cabeça.

O impulso da alma passa, obviamente, pelo plexo solar e leva à porta estreita, à passagem do ego ao Coração
e, enfim, o abandono à Luz leva a Luz diretamente ao Coração.

Vocês não têm outra possibilidade além dessas três possibilidades.

Não existe qualquer outra e jamais existirá qualquer outra, nesse mundo como em todos os mundos.

Não há nada a compreender.A palavra que empreguei desde o ano passado, de abandono à Luz, basta-se a
si mesma.

A própria compreensão desse conceito não é abandono, mas resistência.

Bem amado, isso não pode se fazer em um dia.

Alguns levaram, eu diria, anos, para chegar nesse ponto.

Em nome de qual ser humano ali se chegaria num instante?O único modo de ali chegar num instante é estar no
abandono à Luz.

E isso passa pelo silêncio mental.

E isso passa pela aceitação.

Isso passa pelo silêncio das emoções.

Isso passa pelo silêncio do ego.

Isso passa pelo silêncio do mental.

Isso passa, também, pelo tempo do estabelecimento desta Luz no abandono à Luz no Coração, pela ausência,
mesmo temporária, das feridas interiores do passado e de todo desejo de projeção em qualquer futuro.

Basta, então, parar o tempo, o tempo de um instante e, em meio a esse instante, o abandono à Luz ser real
abandono à Luz, significando, assim, a frase de Cristo sobre a cruz: “que a tua vontade se faça e não a

minha”.A vontade de vocês não irá conduzi-los jamais, jamais à Luz.

O que lhes é pedido, se vocês quiserem aceder à Luz do Coração e à sua Vibração e à sua Alegria, é
um abandono total.

Ainda uma vez, não há qualquer alternativa.

Por enquanto, isso pode permanecer nas palavras, mas quando vocês fizerem a experiência de maneira
definitiva, vocês irão compreender isso como uma Verdade essencial, sem, no entanto, compreendê-lo,

porque vocês vibram isso.

Isso não passa pelo filtro mental.

O melhor seria, talvez, falar em termos de circuitos e de canais existentes nos diferentes corpos.



***

Questão: se a Luz se manifestar mais na cabeça do que no Coração, seria conveniente, com a
consciência comum, orientar esta Luz para o Coração?

Isso convém completamente.

Se vocês deixarem a Luz na cabeça, mesmo sendo uma garantia, de algum modo, de um acesso às
Dimensões Unificadas, assim como foi dito, há muitos modos de chegar a esses mundos Unificados, no

terror ou na Alegria.

Não há outro modo.

A única maneira de viver a Alegria no mundo no qual vocês vão viver, durante este período de tribulação, é
simplesmente se estabelecerem Vibratoriamente no Coração.

Obviamente, a Luz que vem do Céu, seja a radiação do ultravioleta, seja a radiação da Fonte, seja a Vibração
do Espírito Santo, só pode penetrar pela cabeça.

Eu os lembro de que a cabeça é o que recapitula.

De que a cabeça é que está situada na parte superior do seu corpo, vocês que estão embaixo, existe então um
gradiente elétrico ou eletrostático correspondente à própria estrutura da matriz.

A Luz apenas pode, realmente, penetrar pela cabeça.

Cabe-lhes, pelo seu trabalho de abandono, pelo seu trabalho sobre as suas próprias emoções, mas,
sobretudo, agora, sobre o abandono à Luz, que esta Luz se estabeleça no Coração ou no sacro.

Enquanto a Luz permanecer na cabeça, certamente, isso continua uma garantia de acesso às Dimensões
Unificadas, mas, entretanto, assim como São João disse, haverá muitos chamados e poucos escolhidos.Os

chamados serão marcados na testa.

Este é o início do caminho e não o final do caminho.

***

Questão: levar a língua ao palato permite facilitar a canalização da Luz da cabeça para o Coração?

Completamente.

Do mesmo modo, o fato de inclinar a cabeça para frente, respirando com a boca aberta e com o conjunto de
gestos que conectam as diferentes lâmpadas, que lhes foram comunicados, participa, obviamente, do mesmo

e único objetivo (*) (nota: protocolo intitulado “reunificação dos novos corpos”).

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***
Bem amados, a sucessão do que vocês vivem é muito lógica.

Há um sentido, bem além da sua compreensão imediata.

O único sentido é de ajudá-los a ir para o Coração e nenhum outro.

Que a Luz os acompanhe, até breve.

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

(*) – SRI AUROBINDO – ‘YOGA DA VERDADE’:



http://www.portaldosanjos.net/2010/02/sri-aurobindo-17-de-fevereiro-de-2010.html 
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/sri-aurobindo-mensagem-da

- UM AMIGO – ‘YOGA CELESTE’:
http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-novos.html 

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/um-amigo-reunificacao-dos

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês: 
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=660 

29 de Junho de 2010 
(Publicado em 26 de Julho de 2010) 

***
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Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho 
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Questão: qual é a diferença entre clariaudição, mediunidade e canalização?

Os canais são diferentes e o nível Vibratório é diferente.

No que se refere à mediunidade, ela pode existir, mais frequente, de nascimento ou como um Dom vindo de
experiências nas vidas passadas.

A mediunidade se expressa sob forma visual e não clariaudiente, na maioria das vezes.

A mediunidade toma o canal do Plexo Solar.

Ela está ligada ao Astral e à percepção do Astral da pessoa ou do Astral futuro e passado.

A mediunidade está portanto em relação direta com o que é chamado classicamente de Plexo Solar.

No que se refere à clariaudição, ela corresponde à ativação de um chacra que está situado em relação direta com a
construção do Antakarana, chamado, na sua Dimensão, de ‘Cordão Celeste’ ou de lâmpada da clariaudição.

A clariaudição está em relação direta com a ativação, no plano Vibratório espiritual, do chacra laríngeo.

Quanto à canalização, existem tanto canais de canalização como pessoas canais.

O acesso ao Mundo Unitário apenas se pode fazer pela constituição do corpo de Luz correspondente à ativação das
cinco novas lâmpadas, à ativação da Coroa Radiante do Coração, do Triângulo Sagrado e do que é chamado de

Coroa Radiante da Cabeça.

Se somente a Coroa Radiante da Cabeça estiver aberta, não há possibilidade de determinar, no seu nível, a não ser
pela Vibração percebida no Coração, se isso corresponder à Unidade ou não.

Ainda uma vez, assim como disse em diversas oportunidades, o importante não é o que seja verdadeiro ou falso,
para vocês, porque, a partir do momento em que vocês encontrarem uma determinada Vibração, esta lhes trará

ensinamento, quer ela pertença à Luz Unitária ou não, o importante sendo o nível de ressonância com o qual vocês
entram em ressonância, com relação ao que é emitido como informação.

Embora possa ser útil e agradável ouvir a trama astral, por intermédio de um médium, que vai lhes dizer o que vai
acontecer amanhã ou depois de amanhã, ou dar indicações sobre as condutas correntes da sua vida e mesmo
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algumas informações sobre os mundos espirituais, isso se situa por um intermediário, do mesmo modo que, quando
vocês vão numa igreja, vocês chamam um Curador ou um Padre que é, de algum modo, o intermediário entre vocês

e algo que é superior.

O importante é compreender que vocês têm essas capacidades em vocês mesmos.
A mediunidade deve tender a se apagar diante da Unidade, quaisquer que sejam as manifestações para vocês.

Nem todos têm a função de se tornar um canal.

Nem todos têm a função de se tornar clariaudiente.

O importante sendo a clariaudição do som que traduz a abertura do Antakarana e a construção da ‘Ponte de Luz’
que os une no nível da sua alma e, sobretudo, do seu Espírito.

A mediunidade toma então sua fonte, geralmente, no mundo astral.

O que é chamado de Intuição, correspondente à ativação do 3º olho, é muito mais difícil de encontrar.

Ela se reflete por uma característica de visão muito menos nítida do que o que pode existir no mundo astral.

A Vibração é, obviamente, mais elevada, o que não quer dizer que a pessoa seja necessariamente mais elevada, ela
mesma.

Tudo depende, ainda uma vez, aí também, de polaridades que existiram nas vidas passadas, de alguns dados ditos
hereditários e também de capacidades Vibratórias do próprio indivíduo.

Isso dito, agora, no que se refere ao aspecto puramente Vibratório, é importante compreender que a Vibração que
vocês percebem, vocês mesmos, vai corresponder à realidade do que vocês vivem e à realidade do que é percebido.

Assim, vocês podem ilustrar isso pela frase de Cristo dizendo: “que seja feito segundo a tua Fé”.

A sua Fé determina o nível das suas crenças, mas determina também o nível de Vibrações que podem captar, por
uma informação ou por outra, que vai então Vibrar em vocês e ressoar em vocês.

Entretanto, não é a mesma coisa ressoar na ação/reação, do que ressoar na Unidade.

***

Questão: somos todos capazes de desenvolver essas capacidades?

Aí também a resposta foi, em parte, dada.

Depende da sua evolução, das suas funções e dos seus papéis neste período.

Vocês não têm, todos, que se tornarem curadores.

Vocês não têm, todos, que se tornarem padres.

Vocês não têm, todos, que se tornarem isso ou aquilo.
Sigam o que dita o seu Coração e vocês ficarão melhor.

Entretanto, a captação, no mundo Vibratório Unitário, de seus Anjos Guardiões e do contato real, através dos
mundos ditos sutis e existentes nos Mundos Unitários se realiza, de maneira concreta, pela ativação do 12º. Corpo

[‘andrógino primordial’] (*).

***

Questão: Por qual razão, nesse momento, a Fonte não se manifesta?

A Fonte fez, por esse canal, além das palavras que foram pronunciadas, uma revelação essencial relativa à sua
personificação em um veículo criado, na matéria, de maneira regular, mesmo nesta matriz.

A Fonte, o que exprimem os Arcanjos, com sua polaridade que é própria a cada um, é diretamente oriundo da Fonte.



As palavras da Fonte são palavras muito simples e vão ao essencial.

Hoje, o seu essencial é Vibratório.

A Vibração da Fonte pode tocá-los, mas é essencial se prepararem para serem tocados diretamente pelas Vibrações
sobre as quais nós tentamos alinhá-los.

***

Questão: os ‘cantos gregorianos’ são justos ou falsificados?

Devido ao princípio de reversão e de falsificação existente na matriz, obviamente, tudo o que é musical está
invertido.

Por isso, será que é necessário suprimir a música?

Não, certamente não.

Existem músicas que são capazes de fazer ressoar em vocês fibras, em relação, como dizem, com a alma, que os
fazem arrepiar e que elevam, literalmente, as suas Vibrações.

Será que é necessário, então, se privar disso?

A ‘música das esferas’, algumas almas particularmente dotadas puderam, por sua confiança particular à qualidade
fulgurante do dom artístico criativo e da composição musical, traduzir, mesmo em meio à falsificação, certa forma de

harmonia que existe nos Mundos Unificados.

São chamados os Grandes Compositores.

Assim, portanto, lhes é completamente possível, e mesmo desejável, ouvir essas esferas musicais, na falta de ouvir a
‘música das esferas’.

***

Questão: Qual diferença há entre facilidade e simplicidade?

Bem amada, a Facilidade é Simplicidade.

O caminho do Coração é fácil.

A partir do momento em que não houver mais resistência, tudo é fácil.
O que evolui no Fogo do Coração é Graça.

A partir do momento em que o seu Fogo do Coração estiver ativado, o conjunto da vida se inscreve na Alegria.

O conjunto de eventos que se manifesta a vocês pode apenas exprimir a ressonância, a atração existente na
Unidade.

E esta é a minha fé, muito fácil, mas muito difícil para o ego.

***

Questão: pode haver passagem parcial da Consciência no corpo de Estado de Ser?

Bem amada, o que você chamaria de passagem parcial corresponde, de fato, à apresentação do corpo de Estado de
Ser, tal como irá vivê-lo todo ser vivo no final desta Dimensão.

Alguns serão capazes de aceder e transferir a Consciência e outros, não.

Eles irão levar, entretanto, o seu corpo de Estado de Ser, totalmente liberado da matriz, para outros universos, a fim
de aperfeiçoar o corpo biológico, até chegar a passar livre e totalmente a Consciência nesse corpo de Estado de Ser.



Não há, portanto, passagem parcial.

Há ressonâncias parciais que irão obstruir o acesso, totalmente livre, de qualquer estrutura em carbono aos Mundos
Unificados.

Mas eu diria que isso é apenas adiado e as condições que vão existir nos mundos de 3ª Dimensão Unificada nada têm
a ver com o que vocês conhecem neste Mundo, eis que não haverá mais véus, não haverá mais ilusões, não haverá

mais privações e as regras de vida serão profundamente diferentes.

***

Questão: sinto as vibrações do Coração e da cabeça, mas nada no nível do sacro.

Bem amada, há necessidade de purificar e pacificar esta região do seu corpo, antes que as energias ali se
estabeleçam de maneira definitiva.

Isso não é para o momento.

O importante, assim como lhe foi dito, e sobretudo durante os meses que você vai viver e o período perturbado que
se apresenta diante de vocês, é a estabilidade na Vibração do Coração e certamente não no sacro.

Aqueles de vocês que tiverem uma ativação espontânea do sacro devem, obviamente, acolhê-la, mas não devem
procurar a Vibração do sacro.

O alinhamento e o estabelecimento da Consciência no Fogo do Coração é, de longe, o que há de mais importante.

***

Questão: qual diferença você faz entre “ouvir” e “se ouvir”?

Bem amado, existem dois modos de se ouvir.

Ou o que dita o cérebro, o que dita a razão e o que dita a lógica, ou o que dita o Coração.

O fato de ouvir, obviamente, evoca a segunda parte da minha proposição, que é ouvir falar o seu Coração.
Ouvir-se em outro nível de compreensão e que não é a compreensão do intelecto, mas bem mais, a fluidez do

Coração e a Vibração do Coração, que deve guiar os seus passos e o seu caminho e não a lógica ou qualquer apego
ou convenção que exista no seu mundo.

Em breve, vocês não poderão mais fazer a economia desta distinção, porque o seu Coração e a Vibração do seu
Coração se farão ouvir, seja sob forma de sonho ou de impulso, para ir em um sentido, e a personalidade os puxará

no oposto.

Isso se denomina resistência, o «combate» bem / mal, que vocês têm que viver, assim como disse Um Amigo, dentro
mesmo da sua ilusão de vida.

Cabe-lhes fazer escolhas, mas as escolhas jamais serão ditadas, se possível, pelo intelecto, por qualquer interesse,
mas unicamente pelo Coração.

Isso será fonte, para vocês, de gratidão, de facilidade e de estabelecimento na Alegria.

Então, se vocês seguirem o que dita a sua cabeça, vocês irão se afastar cada vez mais da Verdade e da Unidade e
não pode ser de outro modo, através das energias da Consciência que se revelam a vocês, através da clarificação da
Luz, da Inteligência da Luz, do que ela vem manifestar em suas vidas e sobretudo o que ela vem lhes pedir, para se

alinharem na Verdade.

***

Questão: pode-se estar na Alegria do Coração sem necessariamente sentir as vibrações do Coração ao mesmo
tempo? 



Há possibilidade.

Alguns seres começam a viver um sentimento de Alegria indescritível e não percebido pelas Vibrações.

Isso se refere a seres que ainda não ativaram nenhuma das três Coroas, mas que irão ativá-la, de maneira muito
brutal, no momento em que a Luz se revelar [se revelou], no ‘dia da Unificação da Consciência’ [dia 17 de Julho
último], decretado pelo Arcanjo Miguel, correspondente a algumas influências astronômicas que existem no seu

sistema Solar.

Entretanto, na Vibração do Coração e no Fogo do Coração, ela se acompanha sistematicamente da Alegria.

A partir do momento em que vocês provarem algo contrário à Alegria, a partir do momento em que estiverem
tristes ou contrariados, o Fogo do Coração se apaga.

Não pode ser de outro modo.

Entretanto, alguns seres, efetivamente, são capazes de sentir uma Alegria, sem poder definir de onde ela vem.

Em particular, através de percepções de natureza periférica que existe nas mãos e nos pés, e por vezes na cabeça,
sem estabelecimento real e concreto das Coroas da cabeça e do Coração.

Esse é um trabalho de preparação que se faz nessas almas, que são atualmente muito numerosas. 

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

(*) – ‘Os cinco novos Corpos Espirituais’ – OMRAAM (Aïvanhov):
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100713_-_ANAEL.mp3

Pergunta: o que é a Luz e a visão de uma floresta que eu vi durante Ilahinoor?

Bem amado, como já disse a várias pessoas, aqui mesmo, há algum tempo, não é questão de interpretar cada
uma das suas visões.

O importante não é a interpretação ou a compreensão do que acontece em sua tela, no momento em que
realizam um trabalho Vibratório.

O importante, mesmo se houver símbolo, é, antes de tudo, impregnar-se da Vibração.

Dessa maneira, então, não é em meio a qualquer explicação do que é visto, percebido, que se encontra o
significado real do que é vivenciado, mas, bem mais, no seu aspecto Vibratório ou da Luz pura.

Se não, vocês se arriscam, completamente, de se encontrarem presa da ativação do seu mental, que é ele que
vai buscar sistematicamente interpretar e encontrar equivalências no que vocês percebem.

O importante é compreender que vocês têm, aí também, de se desligar do que vocês percebem, para penetrar
na Vibrância, na Luz e na Vibração, exclusivamente.

Qualquer projeção ocorrendo em meio a protocolos que denominam energéticos, quer sejam rostos que se
desfilam, quer sejam símbolos, quer sejam cores, quer sejam Luzes, finalmente, apenas se referem a um

imaginário mental, ou espiritual, mas vocês se afastam do seu objetivo.

Convém então acolher e deixar passar o que se manifesta, mas não desejar buscar uma interpretação formal,
mesmo se ela existir, porque ela os remete inexoravelmente à Dualidade da manifestação.

***

Pergunta: como sair da vontade e estar no soltar ?

Bem amada, isso faz parte de alguns ensinamentos que eu comuniquei há mais de um ano, que eu denominei,
à época, abandono à Luz.

ANAEL - 13 de julho de 2010 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20100713_-_ANAEL.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


à época, abandono à Luz.

O abandono à Luz é o momento em que o ser abandona a sua personalidade para deixar-se esculpir, deixar-se
moldar, pela Luz.

A Vibração e a Inteligência da Luz são capazes de colocar atos e escolhas, em meio à sua vida.

Dessa maneira, então, trata-se de uma revolução fazendo-os passar de uma decisão pessoal a uma decisão da
Luz.

A diferença essencial é que, enquanto vocês estiverem no nível da decisão da personalidade, tudo será
resistência, ao passo que, enquanto vocês estiverem no abandono à Luz, em meio à Vibração, e ela decidindo

por vocês, naquele momento, as coisas se concatenam segundo a lei de ação da Graça e segundo a
simplicidade, segundo a Unidade e segundo a evidência.

Assim, há realmente um aprendizado.

Mas, lembrem-se de que a personalidade e o seu mental jamais desejam deixar o comando para a Luz.

É todo o combate que está resumido, atualmente, entre vocês e vocês mesmo, em dois escalões, em dois
níveis, personalidade ou Estado de Ser.

Convém, portanto, fazer a experiência, em meio às suas vidas, deixar agir a Luz em vocês e não decidir por
vocês mesmos.

Dessa forma, vocês se apercebem muito facilmente de que, naquele momento, as coisas se tornam evidentes,
tornam-se fáceis, tornam-se simples e se tornam fluidas.

Essa é toda a diferença em relação às decisões tomadas pela vontade, em meio à personalidade.

***

Pergunta: os Anjos Guardiões sofrem ataques da Sombra?

Bem amada, nos mundos Unificados, não existe Sombra.

A Sombra é o apêndice dos mundos dissociados.

Nos mundos Unificados, a Luz há apenas que Ser, e é somente pela propagação do Ser, seja qual for a
Consciência ali possuída, que a Luz se estabelece.

Nos mundos Unificados, não existe Sombra.

Por isso, quando o Arcanjo MIGUEL combate, como vocês o representam na sua Dimensão, isso
corresponde, simplesmente, ao direito de estabelecimento da Luz em meio ao seu mundo, mas, em outros

lugares, não existe combate, exceto nos mundos dissociados.

A Sombra não existe.

Ela faz parte da visão dual existente no seu mundo e em meio à dissociação que lhe foi imposta.

Nos mundos de Luz, não há lugar para a Sombra, há apenas Unidade.

Não esqueçam jamais que a visão que vocês têm da Sombra e da Luz, assim como a visão que vocês têm do
seu cosmos, é uma visão profundamente deformada.

***

Pergunta: o Anjo Guardião fica situado bem atrás da pessoa que ele protege?

Bem amada, absolutamente não e eu agradeço por evocar essa problemática essencial, ligada às noções
geográficas no nível das suas auras ou dos seus corpos sutis.

Convém assimilar e compreender que o Anjo Guardião intervém sempre do lado esquerdo, no nível
do Antakarana.



Ele intervém então, pela sua Presença, nessa região.

O que intervém nessa região que é simétrica, do lado direito, corresponde ao mundo da matriz denominado
desencarnados.

O que intervém por trás ou pela frente corresponde às forças opostas à Luz.

Isso não permite qualquer exceção, quer sejam, no seu idioma, canhoto ou destro.

Assim, então, o Anjo Guardião, antes de descer no canal mediano e no chakra coronal, intervém, antes de tudo,
pela sua Presença, no lado esquerdo.

Lembrem-se também, pois estamos falando de noções holográficas e geográficas, em suas estruturas, de que
o fato de perceber e de sentir a Coroa Radiante da cabeça não permite estarem seguros e certos de estarem

ligados à Luz Vibral.

De fato, as forças da Sombra existentes na sua Dimensão, particularmente no nível astral, penetram, elas
também, por esse chakra.

A única diferença situa-se no nível da Vibração do Coração.

É somente naquele nível que vocês podem fazer a distinção Vibratória entre a Sombra e a Luz, na sua
Dimensão.

Enquanto vocês não tiverem a capacidade para manifestar a Vibração do Coração em meio à Coroa Radiante
do Coração, não existe qualquer meio fiável e fiel permitindo-lhes assegurar que o que existe, é da ordem da

Sombra ou da Luz na sua Dimensão.

Bem amada, para continuar, eu penso que isso lhe diz respeito diretamente, como a um grande número de
pessoas.

É muito fácil e muito cômodo, para as forças matriciais opostas à Luz, manifestar-se a vocês, sob forma de
visões, sob forma mesmo de aparições.

Do mesmo modo, tem existido, na sua humanidade, há mais de um século, uma grande falsificação executando
uma série de forças utilizando a percepção de alguns médiuns e passando por certos médiuns,diretamente

pelo chakra da Coroa.

Assim, pelo seu chakra da Coroa, pela sua Coroa Radiante da cabeça, são dois modos de estarem ligados: à
Luz Vibral (que é branca) ou à Luz negra (que é a Luz Luciferiana).

A percepção Vibratória é exatamente a mesma.

Somente o ego vai fazer a diferença.

Se o ego estiver ausente, a Coroa Radiante do Coração é ativada.

Naquele momento, vocês não podem mais ser enganados pela Sombra, pois naquele momento, se a Sombra
se manifestar, a Vibração do Coração é interrompida, de forma instantânea.

Do mesmo modo, os fatores topográficos que eu havia lhes dado: um Anjo Guardião irá intervir sempre no
alto e à esquerda, enquanto que um Anjo da Sombra irá intervir sempre no alto e à direita, ou um

desencarnado, da mesma maneira.

A diferença essencial, independentemente mesmo da Vibração do Coração, é que, em um caso, nós, Anjos
Guardiões da Luz Vibral autêntica, nós lhes guarnecemos de Consciência e de Energia, enquanto que um Anjo

da Sombra vai lhes extorquir Energia e Consciência.

O resultado, obviamente, é o oposto.

***

Pergunta : qual a melhor forma de administrar uma relação que suga energia, é se proteger?

Bem amado, a resposta pode se dar em diferentes níveis.

Se existir, em você, uma capacidade para se ligar à Luz Vibral e, então, para vibrar em meio à Coroa Radiante



do Coração, naquele momento, essa pessoa não poderá ficar na sua frente.

Agora, o problema é muito mais delicado se se tratar de relação afetiva próxima.

Mas, aí também, isso corresponde à iluminação e à transparência que lhes são solicitados nesse momento.

Cada um, hoje, cada ser humano, encontra-se frente aos seus próprios problemas e ele deve, ele mesmo,
supera-se a fim de se liberar, se ele desejar ir para a Luz Vibral, para a transparência, para a autenticidade.

A partir do momento em que vocês considerarem as técnicas, como vocês as chamam, de proteção, isso irá
acorrentá-los e aprisioná-los, definitivamente, nos mundos da Dualidade.

Lembrem-se de que os mundos da Luz Vibral estão além do bem e do mal, além do jogo da Sombra e da Luz.

Não esqueçam que a Luz, no seu mundo, é uma Luz falsificada, que foi obscurecida pelo próprio fato da
existência das forças gravitacionais.

A Luz Unitária nada tem a ver com a Luz que vocês percebem no seu mundo.

Ela está ligada a outro estado de Consciência e a outro estado Dimensional.

Portanto, desejar aceder a esse estado, passa necessariamente pela porta do Coração, mas absolutamente
não passa mais pelo jogo da Sombra e da Luz, que os sentencia inexoravelmente a vagar em meio à

Dualidade.

***

Pergunta: como ajudar uma pessoa próxima que é confrontada com as Sombras?

Bem amado, a única maneira que vocês têm de ajudar, como lhes disse o próprio Arcanjo MIGUEL, é Ser, e
Ser recorre à Unidade.

Estar na Vibração do Coração, e nada mais.

A partir do momento em que houver vontade de ajudar, necessariamente há necessidade de voltar novamente
em meio à Dualidade, o que é então contrário, por Essência, à visão Unitária e à Vibração Unitária.

Portanto, o “querer ajudar” corresponde a um afastamento da Unidade.

Cabe a vocês, então, refletir em relação aos pedidos de ajuda existentes em meio às suas relações.

A partir do momento em que quiserem ajudar, de acordo com os princípios que justificam isso, na sua
Dualidade, denominados compaixão e se denominando, eventualmente, Serviço, isso os faz implacavelmente

recair na Dualidade e no jogo da Sombra e da Luz.

O modo de ajudar, se quiserem se situar na Unidade e na Coroa Radiante do Coração, apenas pode acontecer
a partir do momento em que, vocês mesmos, se estabilizarem nesse estado Vibratório.

A ajuda, naquele momento, está ligada à irradiação da sua Luz e não a uma vontade pessoal de ajuda, o que é
profundamente diferente.

Cabe também admitir e compreender que a partir do momento em que vocês se situarem no estado de Ser
onde a Luz os irradia e se derrama e se infunde, em vocês e ao entorno, é claro, um grande número de
relações é levado a se transformar, ou mesmo a desaparecer, mas isso, vocês ali nada podem fazer.

Exceto recair em meio à Dualidade.

***

Pergunta: a maior parte dos sons que eu percebo vem do ouvido direito. É normal?

Bem amada, os sons são ouvidos no ouvido esquerdo ou no ouvido direito ou, e no ouvido direito.

Não há relação com uma presença situada à direita.



Os sons ouvidos são, antes de tudo, os sons associados à construção do Antakarana.

Eles correspondem aos sete sons conduzindo-os ao que foi denominado, na sua Dimensão, o Nada ou ‘canto
da alma’, depois ao ‘canto do Espírito’.

Não há então qualquer ressonância nem qualquer relação com as Presenças situadas à esquerda ou à direita.

***

Pergunta: e sobre a relação de ajuda quando se é terapeuta?

Bem amado, a resposta pode ocorrer, nesse nível, em diferentes estágios ou em diferentes ‘pontos de vista’,
se você preferir.

No nível relativo, que eu denominaria o ‘ponto de vista relativo’, a partir do momento em que vocês são
terapeutas, há uma relação de dependência que se inscreve em uma relação de ajuda.

Ela é inexorável, seja o que for que você fizer, seja o que for que desejar e seja qual for a sua pureza.

Existe, naquele nível, uma troca energética às vezes consciente, às vezes inconsciente.

Mas o ato terapêutico em si mesmo situar-se-á, de todo modo, em meio à Dualidade.

Pois, nos mundos Unitários, não existe doença e não existe, portanto, relação de ajuda, no sentido em que
vocês entendem.

Agora, no ponto de vista sempre relativo, há necessidade, é claro, de agir, quando vocês tiverem certa forma
de conhecimento, para auxiliar aqueles que vêm pedir a vocês, mas vocês devem estar conscientes, no plano

absoluto, de que isso os faz recair na Dualidade, quer queiram ou não.

O único modo de agir, naquele momento, para adotar um ponto de vista Unitário, seria estar na Vibração do
Coração e propor a Luz, sem o desejar, que emana de vocês.

Isso explica como CRISTO curou e como curaram alguns grandes taumaturgos presentes na história da
humanidade, simplesmente pela sua Presença, pela sua radiação, sem qualquer conhecimento e sem qualquer

vontade.

Agora, não esqueçam que o período os leva a viver estados Unitários, cada vez mais intensos, para alguns de
vocês.

Se vocês fizerem a experiência da Vibração do Coração, vão entender instantaneamente que a partir do
momento em que trabalharem em meio a um conhecimento resultante da 3ª. Dimensão dissociada, vocês irão

extinguir, literalmente, a Vibração do Coração e isso, vocês ali nada podem fazer.

A relação de ajuda, mesmo feita com o Coração, não se faz com a Vibração do Coração, nessa Dimensão.

Ela se estabelece pelas Crenças mentais, mas ela não se estabelece na Vibração do Coração, pois, se ali tiver
Vibração do Coração, não há necessidade de nada além da Vibração do Coração para curar seja o que for, em

si como no seu exterior.

***

Pergunta: convém, após um ato terapêutico, praticar algum ato para se recentrar?

Bem amado, permita-me dizer que, naquele caso, você vai proceder ao contrário.

Você deve se recentrar, assim como você diz, alinhar-se em meio ao seu Coração, antes, e não depois.

***

Pergunta : se o fato de dar uma ajuda reconduz à Dualidade, como se recentrar depois?

Não, você deve se recentrar, antes.

Pois, se você for capaz de gerar a Vibração do Coração, naquele momento, bem amado, o que acontece?



Você permanece nessa Vibração, se a ajuda for justificada no Coração.

Agora, desejar passar da Dualidade para a Unidade, permanentemente, pode não ser um jogo Vibratório
satisfatório.

***

Pergunta : se não chegarmos a gerar essa Vibração do Coração ou se ali nos mantivermos e, depois
de uma ajuda, tivermos um problema energético, como administrar isso?

Bem amado, as perturbações energéticas ocorrendo depois de uma ajuda ou de uma terapia, seja ela qual for,
estão aí apenas para chamar sua atenção, justamente, sobre o que é para viver ou para não mais viver.

Isso pertence a uma decisão da alma, com toda consciência, para se tomar em relação aos atos que vocês
praticam na sua vida, sejam eles quais forem.

***

Pergunta : os vórtices da Terra podem viver uma queda energética?

Bem amada, devemos entender a natureza humana e, vocês têm a experiência em vários países e, parece-me,
mesmo na França em diversos locais, assim que um lugar passa a ser conhecido pelas suas capacidades e

pelas suas propriedades Vibratórias reais, autênticas, levando-os à Luz Vibral, o que acontece?

Um grande número de seres humanos ali acorre.

E entre aqueles que ali acorrem, há os que estão na Luz e há outros que estão na Sombra.

Vocês não podem evitar isso.

Dessa maneira, então, em um lugar Unitário, encontram-se seres que estão na busca, seres estabelecidos na
Unidade, mas também seres que servem à Sombra.

Mas, novamente, o que é para reconsiderar, é compreender e aceitar e, viver, que a única fonte de Luz é o seu
ser Interior, no nível do Coração.

Enquanto a sua busca se voltar para o exterior, seja qual for, vocês não estarão no seu Ser Interior.

A ignição da Vibração do Coração, o recebimento da Luz Vibral em meio ao abandono à Luz, corresponde a
isso e unicamente a isso.

Não há outro, como diria UM AMIGO, senão o Si.

Todo o resto é ilusório.

Enquanto vocês buscarem no exterior seja o que for, vocês não estão no Si.

***

Pergunta: como saber se vivemos a verdadeira Alegria?

No nível da Luz Vibral, e da Alegria da Luz Vibral, não pode existir emoção.

Se existir a mínima emoção, isso não pertence à ordem da Luz Vibral.

Eu vou dar um exemplo muito simples que vai lhe permitir, eu espero, compreender isso.

Você tem falado de Alegria.

Será que alguém que assiste a uma final de Copa do Mundo e cujo país é vencedor, sente a Alegria?

Essa alegria é de natureza emocional.

Ela nada tem a ver com a Alegria vivenciada na Coroa Radiante do Coração, que é Paz, que é Samadhi, como



Ela nada tem a ver com a Alegria vivenciada na Coroa Radiante do Coração, que é Paz, que é Samadhi, como
dizem os orientais na sua cultura e como é dito entre os intervenientes que vêm entre vocês: Sat Chit Ananda,

a Felicidade Suprema, que nada tem a ver com a exaltação astral relacionada às emoções.

O domínio da emoção é o domínio da matriz.

Ela é uma criação artificial.

A maioria dos seres humanos experimenta emoções e busca uma emoção que eles denominam alegria, mas
que não é nada mais senão prazer, quer seja sexual ou ligado à uma Vibração percebida em um espaço.

Tudo isso os leva a considerar que a emoção está voltada para o exterior, enquanto que a Alegria, no sentido
mais íntimo, está voltada para o Interior e, naquele momento, ocorre um resplandecer da Luz Vibral.

A diferença é essencial e ela se situa, exclusivamente, nesse nível.

Quando vocês manifestam um estado emocional, seja ele qual for, mesmo o mais autêntico em relação ao
que vocês vivem, a emoção provém da personalidade e, portanto, do ego.

A Alegria, no sentido mais autêntico, é proveniente do Coração e não depende do ego.

***

Pergunta: o que pensar do caminho de Compostela e da excitação que ele suscita?

Bem amada, há dois modos de percorrer um caminho para Si.

O importante, efetuando esse caminho exterior, é também compreender que é um caminho para Si, antes de
tudo, e não inverter os papéis e as funções.

Então, é claro, o fato de caminhar pode também permitir resolver emoções, resolver o mental e permitir-lhes ir
para si mesmo.

Mas, lembrem-se de que, enquanto vocês buscarem no exterior, enquanto vocês seguirem alguém, vocês não
seguem o seu caminho, mas o caminho de alguém.

A única Verdade é aquela da Coroa Radiante do Coração.

Nós lhes transmitimos isso, uns e outros (Arcanjos, Anciãos, Estrelas de MARIA), cada um ao seu modo.

Somente a Vibração é a garantia da autenticidade do seu caminho.

Não são absolutamente as suas Crenças, não são absolutamente os seus estados emocionais, não são
absolutamente as suas atitudes mentais que vão lhes permitir estar na Verdade.

A Verdade é Luz Vibral.

Ela é Vibração e Fogo no Coração.

Ela resulta no Fogo do Amor, no Fogo do Coração e na Alegria.

Novamente, essa Alegria nada tem a ver com a emoção da alegria, mas é, bem mais, um estado de
estabilidade da Luz encontrada no interior do Si e de Si.

Compreendam bem, também, que o princípio KI-RIS-TI ou CRISTO MIGUEL, encarnando-se neste momento,
na sua Unidade, no que vocês são em meio ao Estado de Ser, se isso permanecer uma Crença, isso não irá

fazê-los progredir uma polegada.

Se isso permanecer Verdade Vibratória, naquele momento vocês irão alcançar e viver a Unidade.

Não há outro caminho para aceder à sua Unidade.

Mas, se lhes for agradável esse caminho percorrendo o caminho de Santiago de Compostela, então, façam-no.

Se lhes for agradável viver isso fazendo amor, então, façam-no.

Se lhes for agradável viver esse estado olhando para o Sol, então, façam-no.



***

Pergunta: a extinção de todas as Crenças desencadeia o ‘switch’ da Consciência?

Bem amado, eu vou responder que isso contribui.

Enquanto permanecer, em vocês, a mínima Crença exterior, não pode haver basculamento em meio à Unidade.

O mundo da Unidade não é um mundo de Crenças.

É um mundo de Vibrações e de experiências.

Vocês estão em um mundo de Crenças e, portanto, as Crenças participam na manutenção da ilusão, sem
qualquer exceção.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article4ccf.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-13_juillet_2010-article4ccf.pdf
13 de Julho de 2010

(Publicado em 30 de Julho de 2010)

***

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

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

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-13_juillet_2010-article4ccf.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article4ccf.html


 Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, Filhos do Um, queiram receber o meu Amor, a minha Vibração.

Eu venho a vocês para acolher os seus questionamentos e ver se, da minha visão Arcangélica, eu posso ali
levar um esclarecimento.

***

Questão: quando a Sombra age, ela age com a autorização da Luz?

É uma ilusão crer que a Sombra age porque a Luz o permite.

Em nome de que a Luz Unitária, na Vibração, bem além da sua Dimensão, permitiria qualquer atuação da
Sombra?

A experiência da dualidade, bem amado, é algo que vocês vivem, para alguns de vocês, desde muito tempo.

A experiência da dualidade é uma experiência que jamais os fará sair da dualidade, jamais, se a Luz não viesse
se instalar nesta Dimensão.

Agora, bem amado, é preciso compreender que o que você chama de luz, nesse Mundo, não é a Luz.

Trata-se de uma visão da mente.

A Luz não está presente nesse Mundo.

Ela se encarnou, há dois mil anos, ela fecundou a Terra prevendo esse momento.

Há mais de 300.000 anos que a Luz tenta se reinstalar nesse Mundo de carbono que foi, literalmente, na sua
linguagem, ‘furtado da sua Criadora’.

Assim, portanto, querer aderir ao fato de que a Sombra só pode existir porque a Luz o permite é uma visão
bem sedutora, mas que não corresponde absolutamente à Verdade.

Trata-se de uma Verdade relativa, em meio à sua evolução autoproclamada, nesse Mundo.

Eu os lembro de que a evolução é, a propósito, para fazê-los aderir à matriz, fazendo-os crer que vocês
‘evoluem’ nesta matriz até se liberarem.

Assim como as leis da reencarnação não foram criadas pela Fonte, nem por Maria, mas, sim, pelos
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falsificadores e unicamente por eles.

Na Verdade absoluta da Luz Unitária não existe karma.

Isso é uma crença, à qual vocês aderiram, como tantos outros.

O que lhes é solicitado hoje, bem amados, é para não mais crer em nada, exceto no que vocês experimentam
na Consciência Vibral, no Estado de Ser.

Esse é o único modo de sair da Ilusão.

Enquanto vocês derem peso à matriz, existe uma gravidade, em suas estruturas, que os impede de alcançar
as esferas do Estado de Ser.

O karma faz parte desses elementos de peso, falsificado e introduzido, de maneira artificial, nesse Mundo,
pelos Arcontes.

Eu os lembro de que os Arcontes são incapazes de criar o que quer que seja, ao contrário, eles desviam uma
Criação, seja qual for.

***

Questão: quais são os modos de funcionamento das Dimensões Unificadas?

Bem amado, o modelo de funcionamento não pode ser descrito em palavras, porque vocês não estarão mais
no domínio das palavras.

Nos Mundos Unitários, a ação/reação é substituída pela ação da Graça.

A densidade é substituída pela leveza.

Nesses Mundos, tudo é transparente e luminoso.

Não existe forma fixa, tudo é móvel, tudo são ondas, tudo é Vibração.

A atribuição de uma forma fixa, como vocês a vivem nesse corpo, é uma ‘paródia’ da Criação.

Nos Mundos Unificados, não há fixação em uma forma, mas liberdade de forma, liberdade de cores, liberdade
de Vibrações e liberdade de acessos Dimensionais.

Isso é dificilmente concebível pela sua mente, pelo seu mental.

Isso apenas pode ser vivido.

Os estados que lhes são descritos por Um Amigo, relativos ao estado de Samadhi, são uma abordagem mais
fiável do que é a Verdade Absoluta, do que é Alegria eterna.

***

Questão: há sempre a presença da Consciência?

Bem amado, há apenas isso.

***

Questão: com qual objetivo foram criados os Arcontes?

Não estou seguro de apreender o alcance desta questão.

Os Arcontes se intitularam assim.



Eles se substituíram à Fonte, eles se autodenominaram: Deus, Diabo, Criador.

Eles furtaram uma Criação.

Eram entidades extremamente, no início, luminosas, que «caíram » ou que quiseram, em todo caso,
experimentar certa forma de compressão e de densidade e de limitação de forma e de expansão.

Eles não foram criados, se não, isso volta a me perguntar como vocês foram criados e como eu mesmo,
Arcanjo, fui criado.

***

Questão: antes de falsificar esta matriz, os Arcontes tinham um papel «construtivo»?

Eles eram os pilares da Criação, mas não eram Criadores.

***

Questão: por que 2.000 anos entre a vinda do Cristo e o que se vive hoje?

Bem amado, 2.000 anos não é nada em relação a 50.000 anos.

50.000 anos não é nada em relação a 320.000 anos, em um tempo linear.

Bem amado, houve uma semeadura da Luz há mais de 50.000 anos.

Certo número de Entidades de Consciência, muito elevadas, manteve uma ligação, ainda que ínfima, com a Luz
Vibral e a Fonte.

Isso permitiu manter esse sistema conectado com Luz, mesmo se a Luz ali não estivesse presente.

Cristo veio simplesmente ‘ancorar a Luz na Terra’, de maneira a desvendar o que se revela hoje.

Nós somos, nós também, dependentes dos ciclos, mesmo se, para nós, os ciclos não tenham a mesma
duração que para vocês.

Isso não permanece menos do que ficam os ciclos que passam, de maneira cíclica, por pontos Vibratórios
importantes.

Nós fomos, não forçados, mas digamos, submetidos, de maneira específica, a certo número de ciclos e de
respirações nos Mundos Livres, para poder realizar a promessa de Cristo.

***

Questão: esse Mundo, criado por Maria, foi muito rapidamente falsificado pelos Arcontes?

Bem amado, tudo é relativo.

Ele funcionou, entretanto, mais de 20 milhões de anos, normalmente.

E a consciência se limita, sobre esta Terra, há 300.000 anos.

Entre 300.000 e 1 milhão de anos estavam presentes, sobre esta Terra, numerosas Consciências Livres,
formas humanas criadas por Maria, golfinhos que eram também povos vindos de Sirius, livres.

Havia os Gigantes ou Nefilins, que foram alardeados como diabos, certamente pelos Arcontes.

Havia grandes Entidades presentes nesta estrutura de carbono, mas que não estavam prisioneiras de uma
forma, que iam e vinham nesta forma como nos Mundos que não eram de carbono.



Vocês não ignoram que a Vida está presente, sobre este Planeta, desde muito tempo.

Assim, portanto, em uma escala que se calcula, em termos lineares, em milhões de anos, o que representam
300.000 anos, a não ser para vocês, quando vocês se aperceberem, não do tempo perdido, mas

simplesmente do tempo que vocês permaneceram prisioneiros, imóveis, dentro de algo congelado, fixo?

***

Questão: somente o princípio de liberdade da Fonte permitiu esta manipulação dos Arcontes?

Entre outros.

As coisas seriam, na sua linguagem, mais complexas para explicar e elas não podem sê-lo.

Simplesmente, alguns de seus mitos fundadores evocam, certamente, a queda de certo número de Anjos, que
é completamente real.

***

Questão: o que é a Ação da Graça?

A Ação da Graça é exatamente, Bem amada, o oposto da ação/reação.

Na matriz, a ação/reação, na sua forma de expressão mais simples, é o que explica que, pela densidade, um
corpo de uma densidade cai sendo atraído para o centro da Terra.

Isso se denomina ação/reação.

Nos Mundos Unificados, o pensamento, ou a Consciência segue o desejo desta Consciência.

A palavra desejo não é completamente adequada: basta-lhes pensar em tal sistema solar, em tal pessoa, para
ali estar, qualquer que seja a Dimensão, qualquer que seja o lugar do Universo onde se situa o que vocês

pensaram.

Aqui, mesmo nesta matriz, vocês são prisioneiros desta Terra, mas também prisioneiros desse corpo.

Vocês não podem ir para onde quiserem, me parece.
Assim, portanto, a ação da Graça é a ação liberada de qualquer tensão de densidade e de qualquer

fechamento dentro de uma forma, ou de uma Vibração, se preferirem.

Encontrar a ação da Graça, na sua Humanidade, atualmente, corresponde a viver na Alegria interior, na
Fluidez da Unidade e no Abandono à Luz, permitindo preparar a sua Consciência.

Esse corpo não tem qualquer espécie de importância, exceto pelo material genético que ele representa, que
alguns irão levá-lo.

Mas, para as Consciências livres, esse corpo não tem qualquer interesse, estritamente nenhum.

É o que diz a borboleta quando ela vê a lagarta.

Assim como a lagarta ignora a borboleta enquanto é lagarta, a borboleta, uma vez que se torne borboleta,
compreenderá o que era a lagarta, mas não antes.

***

Questão: o que nos parece o mistério da Fonte, resta um, depois da 3ª dimensão?

Bem amado, certamente não, uma vez que, a partir do momento em que houver destruição da forma limitada, a
partir do momento em que houver desaparecimento da densidade, a Consciência é totalmente livre e está



conectada, permanentemente, com a Fonte.

Assim, alguns dos seus Seres ditos ‘realizados’, puderam ser assimilados à Fonte.

Vocês se tornam a Fonte, assim como foi dito por alguns dos seus Seres que viveram esses estados de
Consciência próximos do Ilimitado.

Vocês se tornam a Fonte, o grão de areia e o Universo inteiro.

Não há mais identificação em uma forma, em uma densidade, ou mesmo em um funcionamento e, entretanto,
há persistência da Consciência.

***

Questão: um ser que viveu um Samadhi disse: «ah isso mesmo». Por que esta reação?

Bem amado, aí se situa a grande Liberdade do Espírito humano.

Assim, mesmo Sri Aurobindo, em sua vida, exclamou que não queria viver o Samadhi e que ele voltaria para
ajudar a Humanidade para sair da armadilha da matriz.

Ele ajuda, à sua maneira, sem ter necessidade de retomar um corpo, hoje.

Assim, o que exclamou neste neófito não era certamente o Estado de Ser, mas a personalidade.

Isso corresponde à sedução e à armadilha da matriz.

Um Arcanjo mesmo, que se aproximasse muito perto da matriz, seria preso, por sua vez, dentro da matriz e
tomaria corpo e não poderia escapar.

O sacrifício dos Elohim, há 50.000 anos, como há 320.000 anos, foi exatamente da mesma natureza.

É um eufemismo dizer que o sacrifício era meio consentido, mas há um sentido de Amor e de Serviço, de
outro modo mais importante, no nível das formas de Consciências Livres, que não suportam ver Consciências

fechadas, mas respeitam a sua escolha e a sua liberdade de decidirem permanecer fechadas.

Compreenda bem, Bem amado, que a simples questão que você colocou transcreve o seu questionamento
com relação ao que é a Fonte.

Assim, portanto, pode-se afirmar, através desta questão, que você não contatou ainda a Fonte.

Mas eu o lembro de que a Fonte toma corpo de carne e dá forma a corpo de carne regularmente, desde o
início da falsificação.

O único limite: a Fonte chega a criar e a densificar uma forma, espontaneamente, sem passar pelas vias da
encarnação, mas esse corpo não pode subsistir, nesta matriz, por mais de 14 anos.

Além disso, a Consciência seria presa, ela também, o que é impensável para a própria Fonte.

Assim, quando a Fonte lhes diz que ela está no grão de areia, como no conjunto da Criação e de Dimensões,
essa é a estrita Verdade.

Você não pode compreendê-lo, é impossível.

É o mental que quer compreender, isso apenas se pode viver no plano Vibratório.

Jamais o mental poderá compreender a Fonte, ele pode apenas negá-la.

***

Questão: a experiência de 3ª Dimensão dissociada parou definitivamente?

Este é um Decreto da Fonte e da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.



E é irrevogável.

***

Questão: o que vai advir dos seres humanos que não chegarem a viver o Fogo do Coração?

Eles são muito numerosos e vão para onde os levar a Vibração que vão possuir.

Alguns recomeçarão um ciclo no que eu chamaria de uma 3ª Dimensão Unificada.

A única diferença é que eles terão a Consciência do que são, mas não poderão se juntar ao que eles
são enquanto não tiverem purificado o que é para purificar, correspondente aos apegos, às feridas e tudo o

que não foi superado pela Vibração do Fogo.

Agora, no que se refere ao que é chamado de portais orgânicos, ou sem alma, ou sem Espírito, eles serão
simplesmente destruídos, porque eles não são viventes.

No que se refere, agora, a algumas forças, e elas são muito pouco numerosas, que dirigiram a Humanidade
para este estado de escravidão (seja os Arcontes ou aqueles que vocês denominam os Répteis), eles serão

colocados, por sua vez, na prisão, mas terão a chance de ver a Luz do Sol através das grades, o que é
ainda mais intolerável do que não saber que se está na prisão.

Mas a redenção está no final do caminho, isso não é uma punição, isso corresponde, palavra por palavra, ao
que disse o Cristo: “que lhe seja feito segundo a sua Fé”.

Haverá, portanto, estruturas Vibratórias que não serão Planetas, mas que permitirão viver o que é para viver em
função das suas próprias Vibrações.

***

Questão: a próxima 3ª Dimensão Unificada funcionará por ciclos de 52.000 anos ou com depurações
progressivas em função das evoluções?

Bem, tudo depende do sistema solar correspondente, eis que esta Terra não existirá mais na 3ª Dimensão.
A Terra decidiu mudar de pele.

Ela também, lagarta, ela se torna borboleta e, portanto, ela se agita, ela abala seus elementos para aceder à
sua nova Dimensão, como vocês.

Agora, o que é chamado de 3ª Dimensão Unificada se refere a Mundos como, por exemplo, o sistema ou
alguns sistemas de Vega de Lyra e algumas estrelas de Vega de Lyra, que funcionam na 3ª Dimensão

Unificada, o que existe também junto aos Arcturianos, junto a alguns Pleiadianos, etc..

Eles são muito numerosos a viver estruturas de carbono, mas não dissociados.

***

Questão: os ciclos correspondentes serão aqueles do Planeta de apoio?

Serão aqueles em função do que foi chamado de filiações espirituais.

Se você for um Espírito que teve um componente muito ligado à Constelação da Águia ou a um de seus Sóis,
e você não aceita os Mundos Unificados, pela sua Vibração, você irá para os Mundos de 3D Unificados, que

existem nesses sistemas solares.

***

Questão: as Linhagens correspondem a sistemas planetários específicos?



Sim, inteiramente.

***

Questão: os Arcanjos intervêm em todos os sistemas?

Em todos os Mundos criados pelos Elohim criadores, ou pelos Elohim que são as Criadoras.

Como sabem, existe uma ronda Arcangélica.

Esta ronda Arcangélica, que está reunida em Conclave, atualmente, nesse sistema solar (exceto para o Arcanjo
Lúcifer), os mesmos Arcanjos que participaram da criação desse Mundo Livre, na estrutura de carbono, há 20

milhões de anos.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.
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Eu tenho que especificar novamente o período que vocês vivem agora.

Vocês estão, desde o mês de maio, em um momento e em uma virada decisiva da sua história: o momento em
que o Fogo do Céu fecundou o Fogo da Terra e onde as dimensões se aproximam, de maneira inexorável.

Assim, por conseguinte, durante esta semana, trata-se de passar do ego ao Coração.

Isso é a realidade Vibratória do desvendamento em curso, neste planeta.

Há também um anúncio importante que deve ser feito por Miguel e por Maria, em seguida.

Vocês estão, em seguida, no período em que Maria revela a sua Presença.

Alguns de vocês, que serão chamados de Mensageiros de Maria, percebem, cada um de maneira diferente, a
Presença da Divina Maria na sua esfera, no seu casulo e podem começar, agora, a interagir, no plano

Vibratório, no plano da Consciência e às vezes, até mesmo, pelas palavras, com Maria.

Isto vai se reforçar, na humanidade, nas próximas semanas, até a conduzir à sincronia do Anúncio, tal como
Maria lhes comunicou.

***

Questão: o que fazer para manter a Vibração em todas as nossas atividades?

Bem amado, consagrar a sua vida apenas às atividades que permitem manter a Vibração e evitar as que
apagam a Vibração.

A partir do momento em que a Vibração e o Fogo do Coração estiverem Presentes, torna-se extremamente
fácil saber o que apaga e o que acende isso.

Lembrem-se de que em certas circunstâncias da vida, é muito difícil manter a Vibração.

Agora, cabe a você saber se deseja se estabelecer, de maneira definitiva, na Vibração ou apagá-la.

Aí também, tudo é questão de escolha.

Mas a escolha torna-se cada vez mais fácil porque, quando você vive e percebe o Fogo do Coração, naquele
momento, é fácil para você ver o que o reforça e o que o afasta.
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Cabe a você, por conseguinte, definir o que deseja.

***

Questão: passei 3 horas realizando uma atividade que me fez vibrar, deu-me prazer. Mas esta Vibração
não era permanente. Por quê?

Bem amada, você colocou a palavra exata: o que a faz vibrar não é necessariamente o que a coloca na
Unidade do Coração.

O que lhe dá prazer, não é necessariamente o que, para você, corresponde ao estabelecimento da Vibração.

Há uma diferença essencial entre se dar prazer e estar na Vibração.

Não é o que dá prazer que desperta ou mantém a Vibração.

É o que é conforme com a Vibração.

Há uma pequena nuance.

***

Questão: qual vai ser o papel dos Mensageiros de Maria?

Bem amado, como todo Mensageiro, ser um Mensageiro.

O que é um Mensageiro?

É alguém que transporta e emite uma informação.

Que esta informação esteja sob a forma de palavras, sob a forma Vibração, sob a forma de estado de
Consciência, sob a forma de informação, qualquer que seja a forma.

Trata-se, eu diria, no que diz respeito ao conjunto da humanidade, quer vocês aceitem ou não, o que eu
chamaria de herança de Direito Divina correspondente ao que é Maria em relação ao conjunto das vidas em

carbono neste planeta.

***

Questão: como saber se são mensagens, realmente, de Maria?

Bem amada, quando Maria se dirige a você, não pode ali haver qualquer dúvida, mesmo se você jamais a
conheceu, jamais a encontrou, jamais esperou ou, mesmo, rejeitou.

Não pode ali haver confusão, porque a Vibração do Coração, naquele momento, é um reconhecimento e uma
reconexão com Maria que é, eu lhe recordo, sem nenhum jogo de palavras, a sua Mãe, de todos nós.

Assim, um filho não pode não reconhecer a sua Mãe, ainda que a rejeite.

Tratar-se-á, obviamente, de uma certeza interior.

Você não pode ser enganada.

Os que puderam ser enganados, em um mecanismo chamado de ‘aparição Mariana’,sempre foram as
crianças, nunca os adultos.

Obviamente, alguns podem se sugestionar a si mesmos e sugestionar os outros.
A reconexão com Maria é evidência.

É evidência, e corresponde ao reconhecimento real da carne, em um nível espiritual.

Não pode ali haver engano, neste nível.



De modo algum.

O contato com Maria não é um contato de natureza emocional.

Trata-se de um reconhecimento e de uma reconexão que se estabelece de Coração a Coração.

A Presença de Maria não pode ser duvidada, em nenhum momento, mesmo se você se desviar disso.

Ela é certeza Interior e evidência Interior.

Os que a viveram poderão testemunhar, sem nenhum problema.

Da mesma forma, é muito fácil diferenciar o ‘Anúncio a ser feito por Maria’ de qualquer Anúncio que vem de
uma tecnologia humana desenvolvida de maneira concreta.

Em um caso, há Coração.

No outro caso, não há Coração.

Em um caso, pode haver emoção, exaltação.

No outro caso, há Coroa Radiante do Coração e Fogo do Coração.

Esta é a única diferença.

***

Questão: este reconhecimento é também potente quando Maria passa pelos Mensageiros?

Bem amada, tudo depende do Mensageiro.

Existem diferentes formas de mensagens, diferentes formas de Mensageiros.

Tudo depende da capacidade Vibratória do Mensageiro para incorporar, inteiramente, a energia Mariana, ou
em parte.

Ali, eu não falava de Mensageiros se dirigindo a vocês, mas eu me dirigi a vocês, como pessoa contatando a
energia de Maria, o que é diferente.

***

Questão: como reconhecer “um verdadeiro” Mensageiro?

Responderia simplesmente por uma frase: reconhecer-se-á a árvore pelos seus frutos.

Quais são os frutos?

São bichados, são vinculados à ativação do Coração ou se debruçam sobre as paixões humanas, sobre a
sexualidade, sobre transformações de natureza corruptível, ou se debruçam sobre a humildade e

a simplicidade do Coração?

Toda a diferença está aí.

É muito fácil, no que chamam de ‘egrégora’ ou de energia de grupo, iludir-se dentro de um grupo.

É o que aconteceu em vários lugares de aparição.

Isto é uma exaltação, de natureza emocional, ligada ao processo de grupo ou de multidão.

Agora, quando Maria se dirige a um dos seus Mensageiros, como ao conjunto da humanidade, há Vibração no
Coração, há Paz, há Plenitude.

Pode haver lágrimas, mas estas lágrimas não podem ser comparadas com as lágrimas de emoção.



Trata-se, realmente, do que chamariam, em termos humanos, de redescobertas.

Vocês devem também, neste nível, entrar na Unidade, na simplicidade e na humildade.

Alguns seres atribuem-se uma qualidade Mariana e vão veicular esta qualidade Mariana através do seu ego.

Qual a importância disso?

O importante é, não aquele que emite algo, mas aquele que recebe.

Porque alguém que está no Coração, mesmo o Diabo na frente dele, permaneceria no Coração.

Toda a diferença está aí.

Pouco importa o Mensageiro.

O que é importante, é o receptor.

***

Questão: o que você chama de humildade? Como exprimi-la o melhor possível nas nossas evoluções?

A humildade instala-se naturalmente quando a Coroa Radiante do Coração está aberta.

O ego é apagado, transcendido e superado.

Não pode haver manifestação egotista na instalação no Coração.

A humildade torna-se natural.

Não é algo que é forçado ou procurado.

É algo que se estabelece em meio mesmo ao abandono à Luz.

É, aliás, uma das qualidades essenciais da Coroa Radiante do Coração: a capacidade para estar no momento,
a capacidade para vibrar no Coração, independentemente das circunstâncias exteriores.

A capacidade para emanar e irradiar esta Consciência, além de qualquer perturbação de natureza egotista,
além de qualquer vantagem pessoal, e além de qualquer reivindicação.

A Unidade do Coração e a humildade do Coração, é silêncio.

Aquele que vive esta Vibração não pode se opor a nada.

Ele se contenta de ser.

Ele não reivindica nada.

A reivindicação é já uma distorção da energia do Coração, mesmo se ela foi vivenciada, e levando em meio ao
ego e à dualidade.

Neste sentido, e para fazer uma aproximação com o que eu disse, falando das três Estrelas de Maria
encarnadas, nenhuma delas irá se reivindicar como Estrela de Maria.

Afirmar-se-ão como elas mesmas, o que são, ou seja, o seu nome e o seu prenome, e nada mais.

Vocês creem que, nesta densidade em que vocês vivem, por exemplo, uma Santa Teresa do Menino Jesus, ou
ainda uma No Eyes, ou ainda uma Snow, se tenha afirmado como Estrela de Maria, ainda que tivessem,

algumas, esse conhecimento?

Isso se denomina a humildade.

Da mesma maneira que existe, no seu planeta, uma multidão de seres que se tomam por Cristo ou pela
reencarnação de não sei quem.



Quando vocês alcançam a Unidade, quando vocês alcançam o Coração, vocês tomam Consciência da vaidade
da reencarnação, então, qual glória há a tirar de ter sido isto ou aquilo?

Você não é mais isto ou aquilo, no Coração.

Enquanto houver identificação a um personagem histórico ou passado, há falsificação.

Será que, por exemplo, o divertido Omraam Mikhaël Aïvanhov lhes disse quem ele era, durante a sua vida, nas
suas vidas passadas?

Agora ele pode divertir-se ao dizê-lo, mas, durante a sua vida, certamente não.

Assim, não creiam em nada que vocês mesmos não vivam.

Atribuam fé apenas à sua experiência e apenas ao seu estado Interior.

Todo o resto, por Essência é, de todo modo, ilusão, mesmo o que digo neste canal, se vocês mesmos não
experimentaram isso.

Lembrem-se de uma frase importante que lhes foi dada, também, por vários intervenientes: enquanto você
seguir alguém, você não está no seu caminho, qualquer que seja.

Nós estamos aí, uns e outros (Arcanjos, Anciões, Estrelas de Maria ou outros), em outros canais, não para nos
seguirem, mas para vocês viverem algumas Vibrações e alguns estados de Consciência que afluem para

vocês.

Nós chamamos simplesmente sua atenção e sua Consciência para mecanismos que se desenrolam na
humanidade, que lhes cabe captar e fazê-los de vocês, e nada mais.
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 Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, nesta densidade, queiram acolher as minhas bênçãos.

Eu venho a vocês para dar uma série de informações que eu qualificaria de complementares, com relação ao que
exprimiu Um Amigo.

É importante, para vocês, apreender e compreender que vocês não podem, de nenhuma maneira, apreender
a Consciência Ilimitada através de qualquer descrição, seja ela a mais exata, concernente ao sinal que se estabelece

quando da sua instalação.

Vocês não podem, através da ferramenta mental, se apreender de qualquer Verdade referente à Consciência
Ilimitada, porque a sua característica essencial é que, no Ilimitado, não existe mental, não existe limitação, em relação

e em ressonância com o dito mental.

A problemática sendo, justamente, que o ser humano, nesta densidade, prisioneiro e cativo desta matriz, só pode
elaborar estratégias em relação ao dito mental.

Ora, o acesso ao Ilimitado firma, justamente, a parada do que vocês chamam de mental.
Ele não pode, portanto, se apreender, de nenhuma maneira, de nenhum modo.

Assim, portanto, o período anterior ao instante imediato do seu acesso ao Supramental passa pelo silêncio do
mental.

Vocês não podem, portanto, pretender aceder à Dimensão Ilimitada se qualquer atividade daquele estiver ainda
presente na sua consciência.

Assim, portanto, a primeira etapa vai consistir em se liberarem, em Verdade, da influência do seu mental.

Vocês não podem, tampouco, fazer calar o mental com o mental.

Vocês não podem, portanto, ordenar para ele se calar e fazer silêncio, porque ele fará exatamente o inverso.

Assim, então, existem vários meios de variantes que permitem instalar e favorecer a instalação do Supramental e,
portanto, superar, pela própria Vibração do seu corpo e da sua Consciência, a iluminação do mental.

De fato, assim como lhes foi explicado, a Consciência se manifesta em ‘pontos’ de Consciência ou em ‘nós’ de
Vibração da Consciência.

Esses pontos de Vibração da Consciência possuem, por vezes, nomes muito conhecidos como chacras, lâmpadas ou
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corpos espirituais.

Não há coisa complicada, na Consciência Ilimitada, dado que não há ferramenta mental, dado que não há o aspecto
discursivo, não há dicotomia, não há análise, mas existe, nesse nível, uma integração, eu diria, ou uma síntese, se
preferirem, direta do mecanismo da Consciência por ela mesma, sem passar por filtros ou ferramentas tais como as

conhecem.

O próprio conhecimento, na esfera Ilimitada, torna-se imediato.

Ele não tem necessidade de qualquer análise ou de qualquer observação exterior, dado que a Consciência segue o
movimento.

Assim, portanto, vocês estão nessa forma que conhecem e que chamam “mim”, identificados por uma fisiologia,
identificados por um reconhecimento de forma.

Obviamente, quando vocês se observam num espelho, vocês se reconhecem.

Nas Dimensões Unificadas não há Unicidade da forma, mas multiplicidade da forma.

Os mundos Unitários são características disso.

Existe, nos mundos Unitários, a capacidade real para passar de uma forma a outra, de uma Vibração a outra,
passando de uma Dimensão a outra.

E, no entanto, trata-se da mesma Consciência, cuja esfera de expressão torna-se diferente segundo o mundo
percorrido.

Assim, portanto, penetrar na esfera do Ilimitado, na Consciência Unificada, corresponde à ativação, em vocês, da
Luz Vibral no nível da Coroa Radiante do Coração.

É por esta porta que vocês acedem à sua multidimensionalidade.

É por esta porta que vocês descobrem o que vocês são, na Verdade, na Unidade, além da Ilusão que vocês habitam
através desse corpo.

E, no entanto, esse corpo é aquele que vai lhes permitir aceder ao que está além do corpo e além da consciência
limitada e separada.

Aí está, bem amados Filhos da Luz, o que eu queria lhes dizer com relação a isso.

Assim, então, vamos, inicialmente, se quiserem e se o desejarem, abrir um espaço de perguntas correspondentes à
sua Consciência, a Consciência e os diferentes aspectos da Consciência.

Assim, portanto, eu lhes dou a palavra e espero poder ajudá-los no caminho que os leva ao que está além de toda
compreensão, porque isso corresponde à vivência.

A diferença fundamental entre a consciência limitada e a Consciência Ilimitada é que a consciência limitada se nutre
de crenças, de certezas, enquanto que a Consciência Ilimitada se nutre da certeza do Ilimitado, da certeza da

Unidade, quaisquer que sejam as formas empregadas e manifestadas pelo próprio Estado de Ser.

***

Questão: qual é a diferença entre a consciência coletiva e a consciência global?

Bem amado, a consciência coletiva corresponde ao conjunto do resultado, não da adição, mas da associação, das
diferentes consciências individuais.

A consciência coletiva é o resultado de uma série de crenças, estabelecidas como fatos provados, qualquer que seja
a sua irrealidade na matriz à qual vocês estão submetidos.

A consciência global não tem esta visão limitativa.

Ela corresponde, no que eu chamaria de noosfera, ao conjunto de consciências individuais, quaisquer que sejam.

Quer dizer, sejam limitadas e Ilimitadas.



A consciência coletiva é, então, por definição, tão limitada como a consciência de um indivíduo pode ser.

Ela não pertence aos mundos e às esferas Ilimitadas.

A consciência global, quanto a ela, vai englobar os dois aspectos: tanto a consciência coletiva restrita (e portanto
limitada) como a Consciência Ilimitada existente nos mundos Unitários.

A noosfera é a junção e a associação que pode existir entre a consciência coletiva e a consciência global.

Vocês se situam, no seu mundo e no que percorrem, na consciência coletiva.

A consciência coletiva imprime sobre vocês certo número de crenças, certo número de ideais, certo número de
adesões a princípios que são, frequentemente, totalmente falsificados e que não têm qualquer existência nos mundos

Unificados.

A consciência global refere-se à consciência coletiva, e mais, também, a certas esferas de consciência dificilmente
acessíveis e que necessitam sair do condicionamento da consciência coletiva, para aceder à esfera a mais pura da

Consciência, chamada de Consciência Ilimitada, dentro da coletividade.

***

Questão: na consciência coletiva existe um sentir coletivo dos acontecimentos a vir? 

Inteiramente.

Isso pode ser chamado de espaço do sonho, no sentido tradicional do termo.

Assim, portanto, muito numerosos seres humanos, hoje em encarnação, têm sonhos, não idênticos, mas que
apresentam a mesma coloração.

Vocês entraram, desde pouco tempo, no período apocalíptico, período da Revelação.

É portanto perfeitamente lógico que muitos seres humanos, por toda parte sobre o planeta e quaisquer que sejam as
suas crenças individuais, encontrem-se sujeitos a engramas em relação com a consciência de natureza coletiva, às

suas limitações, mas também à transformação desta consciência coletiva sob a influência da noosfera ou da
consciência global.

***

Questão: os diferentes estados de consciência correspondem aos diferentes Samadhi?

Assim que vocês cruzam as portas, bem amada, da consciência limitada, existem tantas possibilidades
de Samadhi como de acessos a Dimensões Unificadas.

Qualquer que seja a sua origem Dimensional, torna-se possível, cruzando as portas da Ilusão, por intermédio da
Coroa Radiante do Coração, penetrar um conjunto de manifestações da Consciência Ilimitada que reflete,

efetivamente, certo número de Samadhi perfeitamente posicionado pelos grandes Sábios.

***

Questão: a fé faz parte da consciência ou da crença?

Bem amada, eu responderia que isso é profundamente diferente para cada indivíduo.

Existe exatamente o mesmo dilema com relação à palavra Amor.

A vivência e o conteúdo Vibratório da palavra Amor não são o mesmo para um ou para outro, em função da sua
própria experiência vivida, em função de certo número de subentendidos, de crenças e justamente de Vibrações.

O princípio da fé é exatamente o mesmo, mas podemos dizer que, bem frequentemente, esse princípio foi utilizado, de
maneira extensiva e abusiva, pelo conjunto de forças que os mantêm na Ilusão.



Assim, portanto, de maneira mais global, o problema da fé é que, frequentemente, releva de uma crença mais do que
da experiência.

Guardem que a consciência limitada é a esfera da crença, que a Consciência Ilimitada releva da esfera
da experiência.

Crença e experiência não fazem uma boa mistura.

Há, portanto, uma oposição, bem real, entre a fé e a experiência.
Jamais a fé cega irá conduzi-los à Eternidade.

Isso foi aliás repetido em alguns textos, mesmo falsificados, existentes no seu Novo Testamento.

Lembrem-se de que a Consciência Ilimitada é, antes de tudo, Vibração e expansão.

Vocês não podem pretender estar na Unidade se não viverem, primeiramente, a Alegria, em segundo lugar,
a Vibração e, em terceiro lugar, o próprio Ilimitado.

A fé jamais irá conduzi-los à experiência do Ilimitado.

Ela pode prepará-los para isso, entretanto.

***

Questão: a confiança pode conduzir ao Ilimitado?

A confiança é um dos elementos que lhes permite se aproximarem da Unidade.

Mas ela não conduz diretamente à Unidade.

Pode-se dizer que ela é, talvez, um elemento motor.

Mas, ela sozinha, não basta para fazê-los viver a Unidade.

De fato, vocês podem ter uma total confiança na Unidade e na Consciência, é por isso, no entanto, que vocês vivem
a Unidade?

A Unidade é, antes de tudo, Vibração, Alegria e expansão e extensão da Consciência nas esferas desconhecidas,
na sua encarnação.

***

Questão: a confiança pode nos ajudar no abandono à Luz?

Bem amado, a confiança não conduz ao abandono.

Eu fui muito claro, há 14 meses, sobre esse princípio do abandono à Luz.

Você pode ter toda a confiança do mundo, sem, no entanto, viver o abandono.

O abandono se define mais como um problema de ego e de personalidade.

Existem personalidades, digamos, extremamente confiantes.

E, no entanto, elas jamais irão se abandonar à Luz.

Bem amado, eu o remeterei, aí também, às palavras de Cristo na Cruz.

Ele tinha confiança naquele momento?

A confiança depende da estrutura da personalidade.

O abandono à Luz é específico do abandono da personalidade e, portanto, corresponde ao acesso ao Ilimitado.

Não pode haver confiança resultando em um abandono.



A confiança é um argumento da personalidade e não do Estado de Ser.

O Estado de Ser não se importa com a confiança, porque ele está na Unidade.

Ele não é portanto nem questão, nem interrogação, mas certeza.
Quando há certeza, não há necessidade da confiança.

A confiança, em um plano Vibratório, na personalidade, está diretamente ligada, no plano Vibratório, à vontade, que é
a diferença essencial existente entre a vontade de Luz e o abandono à Luz.

A vontade de Luz corresponde ao ego.

O abandono à Luz corresponde ao Estado de Ser.

A vontade reflete uma tensão para um objetivo.

Do mesmo modo, a confiança.

Enquanto que o abandono reflete uma rendição.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, Anael lhes agradece.

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

************
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 Pergunta: poderia nos falar dos fenômenos solares que acontecem nesse momento?

Bem amado, o sol, como o sabem agora, desde algum tempo, corresponde ao conjunto dos seus corpos de Estado
de Ser tendo sido separados do que vocês são, ao nível de sua Consciência.

Dessa forma, e como vários dos seus cientistas observaram, o que acontece no sol se traduz, na Terra, por
movimentos importantes, tanto ao nível da estrutura geofísica da Terra como ao nível do comportamento dos

humanos.

É também possível verificar, em sua Terra, que todos os fenômenos de tipo ‘guerreiro’ surgem sistematicamente de
maneira concomitante às auroras boreais, visíveis nas latitudes as mais afastadas dos polos.

Assim, o que acontece nesse momento é a prefiguração e a antecipação do efeito do alinhamento de certos planetas,
no seu sistema solar, e do seu efeito, à vezes sobre sua Consciência e sobre a humanidade, em sua globalidade.

Assim então, entre esse dia e o dia 15 de agosto, vocês entram no período correspondente à aparição da Cruz no
Céu e a alguns eventos que contribuem para revelar a realidade da Luz e para revelar o que deve ser, de maneira

certamente muito mais intensa do que tem sido o caso desde o início de seu ano.

O humor do humano, de forma geral, se calca sobre o que acontece ao nível do sol.

O que acontece ao nível do sol não é tanto o que vocês chamam de mancha solar mas, bem mais, está diretamente
ligado às modificações magnéticas que ocorrem na superfície do Sol como no que é denominado heliosfera.

Vocês não estão, tampouco, sem saber, que a heliosfera, desde agora aproximadamente dois anos, sofreu
modificações extremas, preparando o retorno da Luz nesse seu sistema solar.

***

Pergunta: nestes dias, qual é a influência particular que isso pode ter sobre nós?

Tudo depende, bem amado, da capacidade da Consciência que encontra essas anomalias ou essas modificações do
sol.

Para aqueles cujos chakras estiverem despertos, abertos, isso vai se traduzir por acentuação nas percepções
Vibratórias existentes no nível da cabeça ou do Coração.

Agora, para aqueles de vocês que não estiverem, nesse planeta, abertos ao nível dos seus centros energéticos, a
Energia passará, da mesma forma, pela cabeça, mas irá se dirigir para o plexo solar ou para os chakras inferiores,
acarretando, por reação, exacerbações emocionais e exacerbações de sentimento que eu denominaria ‘guerreiro’ e

então de oposição e de confrontação.

***

Pergunta: como fazer para fazer partir os desencarnados que estão ainda em minha casa?

Bem amada, alguns desencarnados, realmente, podem ainda se encontrar nesses espaços intermediários, nos
resíduos que persistem, chamados de astral.

Se se manifestar o que é denominado um desencarnado, em seu ambiente, é que há, necessariamente, no que você
é, uma falha correspondente ao “engate”, desse desencarnado.

Há portanto, em você, a necessidade de encontrar um fator de superação, permitindo elevar suas Vibrações para

ANAEL 1/2 - 3 de agosto de 2010

http://3.bp.blogspot.com/-sNB2B413jio/UZ7FQodS3OI/AAAAAAAAB7A/dVh7sf1r5A4/s1600/000+Anael+-+03.08.2010+-+parte+1.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


além do medo da morte.

Bem amada, a atenção que você dá àqueles que partiram para o outro lado, demonstra, aí também, um apego a certa
forma de comportamentos que não tem lugar de ser, na Unidade.

É muito gratificante e isso, eu concebo, para algumas almas em encarnação, querer atrair a benevolência dos
antepassados, a benevolência daqueles que nos foram queridos.

Mas não contribui, de modo algum, para a liberação de si próprio manter essa forma de apego, essa forma de
pensar e essa forma de atenção para com aqueles que partiram.

***

Pergunta: eu sinto os eventos chegarem e eu tenho medo de não estar pronto, quando chegar a hora.

Bem amado, a única maneira de estar pronto, como eu defini e exprimi inúmeras vezes, é se abandonar à Luz.

A Luz está presente.

Ela está aí, em toda a parte, à sua volta.

Mesmo se ela ainda não é perceptível aos seus olhos, ela desce, no entanto, desde algum tempo.

Ela se consolidou desde as Núpcias Celestes.

Assim, toda pessoa que se interessa pelo que denominam espiritualidade e que não vibra, o mínimo, em meio à
Coroa Radiante da cabeça, enfrenta o medo.

Este medo, bem compreensível no humano, está inscrito nas feridas vividas durante esta vida, nas vidas passadas,
em relação com o medo do desconhecido e o medo de se abandonar.

Assim, portanto, a problemática não é achar «estar pronto», porque isso nada quer dizer, mas, bem mais, abandonar-
se à Luz, a fim de sair do círculo do medo.

Existe, portanto, através do abandono à Luz (e não na luta contra seus próprios medos) a possibilidade de encontrar
a força Interior para ir para a Luz e não mais estar sujeito a este medo.

A dificuldade é que o ser humano, geralmente, se identifica e diz ter medo, enquanto que o medo não lhe pertence.

O medo é o que congela e que faz peso.

Como elemento que congela e que faz peso, o medo vem bloquear a própria Vibração da Consciência e sua
expansão para a leveza.

Bem amado, a partir do momento em que há abandono à Luz, há Vibração.

E a Luz penetra e mergulha, eu diria, literalmente, no chacra superior.

Assim, portanto, qualquer que seja a reivindicação, muito justa, de dizer que você se abandona à Luz, se a percepção
da Vibração não se faz, é que não há abandono à Luz.

Não existe qualquer doença, no sentido humano, não existe qualquer freio, qualquer limitação possível, ligada à
idade ou não importa ao que mais.

O único modo de explicar (em todo caso, para os seres humanos que se interessam pelos Casamentos Celestes, que
seguiram os Casamentos Celestes e não sintam a Vibração) corresponde a um medo que convém

iluminar abandonando-se à Luz.

Há, certamente, vontade de se abandonar à Luz, mas há também resistência ligada aos medos.

Ora, assim como o defini, o abandono à Luz não faz parte da vontade, do mesmo modo que o Amor não faz parte da
'vontade de bem'.

O medo se dissolve por si, no abandono à Luz.

Assim como o disse, em outros termos, recentemente, o bem amado Omraam Mikaël Aïvanhov, não é mais tempo de
juntar resistência à resistência.

Identificar os medos, querer saber de onde eles vêm e querer combater pertence à dualidade e à consciência do ego.

O abandono à Luz realiza esse trabalho.

Não há portanto que dissolver os medos.

Isso é uma não compreensão.

É nesse sentido que certo número de meios, de técnicas, lhes foi dado para subir seu nível Vibratório, porque esta é
a única maneira, hoje, de vencer (essa palavra pode ser empregada) o que se opõe ao estabelecimento da Luz em



vocês.

Não há outro meio de aceder à Vibração e ao Fogo do Coração.

Querer identificar seus próprios medos, querer olhá-los, querer dissolvê-los, apenas fará com que se reforcem.

Vocês não têm qualquer meio de escapar aos medos pela consciência limitada do ego.

***

Pergunta: poderia aprofundar sobre a noção de “viver a Vibração”?

Bem amada, viver a Vibração é conscientizar a Vibração.

Assim, quando você levanta um braço, você tem consciência que levanta um braço.

Assim, quando o Coração Vibra, você tem consciência que ele Vibra.

Esta não é uma visão da mente.

Esta não é uma projeção, mas é a realidade do que é percebido e vivido, realmente.

Tanto mais que esta Vibração, qualquer que seja seu estado, se acompanha de uma modificação da percepção do
estado da consciência, quanto ao seu humor, quanto à sua polaridade e quanto à sua expansão.

Assim, portanto, viver a Vibração corresponde, realmente, ao que eu disse.

Não há qualquer subentendido aí.A liberação apenas se encontra, como lhes foi dito, anunciado por vários
intervenientes, na porta do Coração.

Do mesmo modo, o estabelecimento na Alegria apenas pode se fazer pelo abandono à Vibração da Luz em seu
Coração.

O mental resistirá, até o último minuto, para afastá-los desta Vibração, por uma razão que é muito simples, porque,
nesta Vibração que é vivida, o mental não existe, simplesmente, mais.

Ele não tem mais o primeiro papel.

Ele tem um papel secundário.

E isso ele jamais pode encarar.

Assim, é construído atualmente o ser humano, nesta Ilusão onde o mental é predominante e quer, a todo custo,
encontrar uma justificação para a sua própria existência.

Vocês não podem voltar à iluminação do Supramental ou à Vibração da Coroa Radiante do Coração sem que em
determinado momento o mental se apague.

Certamente, ele voltará depois, por suas atividades usuais, mas não terá mais a primazia da manifestação. 

Ele se tornará ‘hierarquicamente inferior’.

O que não é o caso enquanto a sua consciência estiver no ego.

Assim, portanto, o mental vai procurar, permanentemente, explicar, justificar, compreender.

O que não é o caso quando vocês instalaram e viveram a Vibração doa Coração.

Toda a dificuldade está aí.

Mesmo nas trocas que formulamos, uns e outros, com vocês, se vocês permanecem no estado da palavra, vocês não
podem apreender o que há atrás da palavra, nem Vibrá-la.

A própria atitude de escutá-la e do sentido da questão vai corresponder no seu nível Vibratório do instante.

Vocês não podem se apreender do Coração, porque é ele que deve apreendê-los.

Ora, o mental recusa até o último limite.

Isso faz parte de todos os ensinamentos que lhes foram emitidos nas diferentes tradições ditas iniciáticas.

O mental jamais os leva ao Coração, quaisquer que sejam os esforços e qualquer que seja a vontade que vocês ali
coloquem, que se chame de vontade de bem, que se chame de vontade de bem fazer, que se chame de estar no

Coração, como eu chamo, da cabeça (ou seja, querer fazer o bem, querer ser amável, querer ser caridoso, que não é
a Vibração do Coração).

Quando falamos de Coração, falamos de Centro.

Quando falamos de Centro, falamos de Unidade.

Quando falamos de Unidade, falamos de Vibração Supramental e absolutamente não de qualquer concepção ou ideia



ou pensamento existente em sua cabeça.

Toda a problemática vem daí.

Trata-se, de fato, de suas crenças, de seus próprios condicionamentos dentro de certo modo de funcionamento.A
Consciência Ilimitada não tem qualquer ligação com a consciência limitada.

Os mecanismos de funcionamento são profundamente diferentes e, eu diria mesmo,antagônicos e opostos.

Assim, frequentemente, mesmo num caminho espiritual, a cabeça vai se satisfazer de estar no Coração, ou seja,
controlar o que acontece no nível do seu afeto, das suas emoções e dos seus pensamentos, o que não é a Vibração

do Coração.

A Vibração do Coração é gravidade no peito, Vibração da Coroa Radiante e, sobretudo, modificação da consciência
através do Switch da Consciência, que vai então se estabelecer na Alegria Interior chamada de Samadhi.

Jamais a cabeça lhes permitirá viver isso.

Vocês apenas podem ali chegar utilizando, eventualmente, algumas posturas (tais como lhes deu Um Amigo,
referente ao Yoga Celeste – (*)) ou ainda mesmo através de ferramentas variadas, como um passeio em meio à

natureza, como os cristais.

Mas, nesses momentos, o que acontece?

O mental está limitado.

Ele é, de algum modo, restringido, permitindo-lhes se aproximarem mais perto da Vibração do Coração.

Mas, lembre-se também de que, naquele momento, apenas você pode efetuar esse último passo no que eu chamaria
de dissolução do ego, a dissolução da personalidade que, obviamente, não é a morte do ego e da personalidade.

Assim que vocês voltam a esse mundo vocês estão, necessariamente ainda, no ego e na personalidade.

Mas vocês devem fazer essa passagem, de maneira imperativa, para chegar a viver a Vibração no Coração.

Enquanto vocês não a tenham feito, o seu mental os fará girar em círculos e evitará, a todo custo, que as Vibrações
cheguem no seu Coração.

Lembrem-se também de que eu entendo por ‘mental’ não unicamente a atividade do seu cérebro, mas também o
conjunto de crenças, de comportamentos e de suposições existentes no seu modo de funcionamento.

Crer na Luz jamais revela a Luz.

Crer no Coração jamais revela o Coração.

Comportar-se com o coração jamais é a Vibração do Coração.

Obviamente, uma vez que vocês estejam estabelecidos na Vibração do Coração, o seu comportamento, os seus
pensamentos, as suas ideias estão, o mais frequente, em acordo com a Vibração do Coração.

Mas não é a mesma coisa querer viver isso antes de considerar que vocês tenham chegado ao Coração.

É mesmo o que os afastaria.

Toda a falsificação é baseada nessa incompreensão, para colocar na frente a fibra humana do Amor que existe na
humanidade, para falsificar, justamente, o Amor e, portanto, impedi-los de atingir o seu estado Unitário.

Assim, portanto, a maior parte dos seres humanos oscila de emoção em emoção, de tristeza em Alegria.

Mas isso não é a Alegria Unitária, são apenas oscilações que os fazem crer que se aproximam do Coração, enquanto
que vocês se afastam.

Todos os sistemas, eu diria a maior parte dos sistemas espirituais existentes, se baseiam unicamente neste
equívoco.

Pode-se dizer, em outros termos, que ‘o Coração subiu à cabeça’.

Nós insistimos, uns e outros, qualquer que seja nossa esfera de origem, cada vez mais, sobre esta noção, sobre a
distinção essencial existente na vibração do ego (que é gravidade e peso, alternância de alegrias e tristezas, que é

portanto ‘marca de dualidade’) e a Vibração da Consciência Ilimitada no Coração (que é Alegria, Samadhi e
Unidade).

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



(*) ‘Reunificação dos 5 Novos Corpos’ – YOGA CELESTE [Protocolo]:

http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-reunificacao-dos-5-novos.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-
reunificacao-dos-5

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
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 Eu sou Anael, Arcanjo, de volta entre vocês, nesse canal, para prosseguir as nossas entrevistas.

Deste modo, ser-me-á possível responder a suas questões pelas palavras e, de maneira mais intensa, pela Vibração.

Assim como o sabem e o vivem, para alguns de vocês, a Vibração dos mundos Unificados está cada vez mais próxima
desta Terra.

É portanto mais fácil para nós, dentro de algumas estruturas humanas, imprimir a marca Vibratória da nossa
Presença, bem além das palavras, a fim de fazê-los Vibrar.

Então, bem amados Filhos da Luz, retomemos nossas trocas, se quiserem, sobre esse modo.

Tenho, entretanto, antes, que dizer que, para aqueles de vocês que ainda têm alguma forma de dificuldade para
provar e viver a Vibração do Coração, que seria desejável se inclinar sobre o que eu pude exprimir sobre esta noção

de abandono à Luz.

Certamente, as palavras são intelectuais, mas elas lhes permitirão, sobretudo, compreender e viver o que não é o
abandono à Luz e o que pode representá-lo e, eu espero, favorecerá então o seu acesso real a este abandono à Luz.

Compreendam bem que não se trata de um jogo de palavras, mas, no abandono real à Luz, se encontra o acesso ao
seu Coração.

Eu lhes devolvo então a palavra.

***

Questão: pode nos fazer viver, em Vibrações, o que exprimiu, em palavras, sobre o abandono à Luz?

Eu posso fazê-los se aproximar da representação Vibratória deste abandono à Luz.

Mas, lembrem-se, e guardem presente na mente, de que somente você pode se abandonar à Luz.

Nada do exterior pode fazê-los se abandonar à Luz.

Mesmo Ki-Ris-Ti, na Cruz, o viveu.

Lembrem-se de que este abandono à Luz realizar-se-á também, para alguns de vocês, no extremo limite do tempo
fixado que lhes é contado.

Algumas almas têm, de fato, necessidade, como dizer..., de ver a Luz para crer.

E quando digo «ver a Luz», eu não falo da Luz que se pode ver, vocês humanos e nós também, fechando esses
orifícios que vocês chamam de olhos.

Eu falo da Luz Vibral e não daquela que pode aparecer com uma emoção.

Assim, portanto, eu lhes proponho colocarem suas mãos como lhes mostrou Sri Aurobindo, de cada lado do seu peito,
com os polegares se apoiando sobre os chacras de enraizamento da alma e de enraizamento do Espírito (o esquema

está reproduzido abaixo).

Nesta postura e nesta ressonância, deveria ser mais fácil captar a minha ressonância Vibratória.
Agora.
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... Efusão de energia...

Neste estado Vibratório, vou completar por uma imagem muito simples, que lhes permitirá apreender, além do
intelecto, a diferença essencial existente entre a Luz Luciferiana e a Luz Vibral.

Vocês não estão, para a maior parte, sem ignorar que o símbolo Luciferiano é o olho acima da pirâmide.

Mas vocês ignoram, certamente, que nos mundos Unificados os mais elevados e, em particular, no que é chamado de
Civilização dos Triângulos, a representação da Fonte é um olho colocado ao centro do Triângulo, ou da

pirâmide [diferente do triângulo equilátero (ver abaixo)].

Assim, portanto, vocês podem perceber a diferença Vibratória existente entre a Luz que pende sobre a pirâmide e o
olho ao centro da pirâmide.

Através desta construção e desta imagem, se esconde uma Verdade essencial: o olho está ao centro.

Não me estenderei sobre a raiz da língua silábica original, mas a diferença tem nesta pronunciação: Aïn.

Aïn é a Luz acima da pirâmide.

Miguel é a Luz no centro da pirâmide.

A diferença de Vibração e de Consciência é crucial.

Num caso, há a saída do Centro (Centro/Coração) e passagem na cabeça.

Na pirâmide onde o olho está no centro, o olho está no Coração.

A visão é igual, no Centro/Coração, para todos os lados do Triângulo, da pirâmide.

A visão e a Vibração são profundamente desiguais (e a consciência, do mesmo modo), para o olho que domina a
pirâmide.

Num caso (o primeiro, onde o olho está no centro), há doação, há equilíbrio e há justiça.

Quando o olho está acima da pirâmide (e, portanto, exteriorizado), há desequilíbrio, injustiça e, sobretudo, somente
o que está na cimeira da pirâmide vê a Luz.

Através da simples descrição desta forma, é-lhes possível, mesmo em seu mental, através de um raciocínio
específico, Vibrar a diferença entre os dois.

Podemos, se quiserem, continuar nossa troca.

***

Questão: onde se sente, em nosso corpo, o olho acima da pirâmide?

Ao nível Luciferiano, quer dizer, ao nível do terceiro olho.

Aí onde se encontram os três pontos do triângulo superior denominado alfa, bem/mal.

***

Questão: como interpretar a frase: «Aïn Soph Aur», acima do primeiro Séphiroth? 

O «Aïn Soph Aur» é o olho que está acima da Luz.

Eu responderia pela frase, em língua silábica original: «Gebor Naor Ka».

O que quer dizer que a verdadeira Luz, aquela que Vibra, aquela da Fonte, não é «Aïn Soph Aur», devido mesmo à
reversão e à imagem no espelho, correspondente à falsificação e que separou a cabeça do Coração.

http://www.autresdimensions.com/images/articles/bibli/bibli_37.jpg


A Luz Vibral passa, efetivamente, pelo Kether, mas o seu lugar é no Tiphereth.

Lembrem-se: a Luz do Coração, a Luz Vibral, é simples.

Mesmo em nossas Dimensões Unificadas, não nos importamos com esse conjunto que eu chamaria de ‘miscelânea
de conhecimentos’, que os afastam do Coração.

Jamais vocês farão Vibrar o seu Coração com esses conhecimentos.

Eles são feitos para afastá-los da Verdade.

Sem exceção.

A porta do Coração apenas se abre na humildade e na simplicidade.

Se vocês observarem as Estrelas que rodeiam Maria, qualquer que seja o seu grau de manifestação, todas, sem
exceção, manifestaram-se na humildade e na simplicidade, antes de qualquer coisa.

O conhecimento que lhes é revelado, seja na Cabala, como em qualquer sistema de conhecimentos, apenas está aí
para afastá-los do seu Coração, fazendo-os crer o inverso.

A única maneira de vibrar no Coração é se abandonar à Luz, no sentido da simplicidade e da humildade.

Eu não quero dizer com isso que esses conhecimentos falsificados, invertidos, não sejam justos, mas é
profundamente diferente vivê-los, enquanto sistema de conhecimentos ocultos, em sua cabeça, do que vivê-los do

Interior, pela experiência.

É toda a diferença.

O Coração jamais se abrirá com os conhecimentos do universo.

Eu os remeto para isso às primeiras epístolas de São Paulo.

Jamais qualquer humano chegou, por coisas complicadas, ao Coração.

O Coração é simples.

Vocês podem discorrer as virtudes existentes nesse Coração, como o Aqui e Agora, como Clareza e Precisão,
como Alfa e Ômega etc., que são coisas acessíveis aos simples de espírito.

O que não é o caso dos sistemas de conhecimentos complexos, que prometeram ao humano a Luz, mas que são
apenas uma Ilusão a mais no ego.

Vocês não estão mais no tempo dos ensinamentos.

Vocês não estão mais no tempo da aplicação de conhecimentos ditos iniciáticos.

Vocês estão no tempo da Verdade.
E a Verdade é Vibratória, ela é Consciência, e ela nada mais é do que isso.

Vocês acreditam que o Arcanjo Miguel ou eu mesmo, passando da minha forma de 5ª Dimensão para a minha forma
de 18ª Dimensão, tenha necessidade de conhecer os vetores e os algoritmos que me permitem passar de uma forma

a outra?

Não.

Eu o faço.

Assim, hoje mesmo, no seu mundo, existem ‘investigadores espirituais’ que os induziram nas noções complexas,
prometendo-lhes maravilhas.

O conhecimento não lhes permitirá jamais penetrar o santuário do Coração, porque não é seu objetivo, mesmo se for
o que está afixado.

O Coração é doação e abandono.

O conhecimento é afastamento.

Ele brilha com uma luz que não Vibra, que é a luz do ego.

***

Questão: a representação da pirâmide é o triângulo equilátero?
Absolutamente não.

O ângulo piramidal situado na cimeira da pirâmide é de 51 graus e 30 minutos, que estritamente nada tem a ver com
um triângulo equilátero.

***



Questão: o conhecimento pode ser útil ou aprisiona?

O Arcanjo Lúcifer, cujo lugar foi dado ao Arcanjo Jofiel, é o Arcanjo do Conhecimento.
Mas o Conhecimento não é nada, quando sai do Coração.

Ele se torna seco e os afasta do Coração.

Entretanto, neste conhecimento, a inteligência de um Arcanjo será sempre de longe superior à sua, porque não é uma
projeção exteriorizada, mas uma vivência interiorizada.

Um exemplo muito simples para compreender: na sua Dimensão, houve exteriorização desta matriz para fazer voar os
aviões.

Mas, vocês mesmos, vocês voam?

Um Arcanjo voa.

Não há necessidade de exteriorizar qualquer tecnologia, no sentido em que a emprega, para se tornar, ele mesmo,
uma Embarcação de Luz: toda a diferença entre vocês, que estão fixos numa forma, no momento, e nós, que estamos

em formas mutáveis.
A Luz Vibral não se importa com a tecnologia, eis que a Luz Vibral é, ela mesma, a tecnologia de Luz.

O pensamento cria.

São palavras que vocês empregam frequentemente, em sua Dimensão.

Em nossas Dimensões Unificadas, o pensamento cria, realmente.

Eu me desloco nas Dimensões e nos Multiversos por meu próprio pensamento.

Vocês são capazes de se deslocar no seu universo, sem se deslocar?

Isso relativiza o que vocês chamam de conhecimento, não é ?

Nós temos também insistido muito, nós, Arcanjos, como os 24 Anciões, sobre o choque da Revelação de Maria, mas
também sobre o choque da Revelação da Luz.

Porque, na Revelação da Luz, será necessário se desapegar e se distanciar de todas as crenças que têm.

Sem exceção.

E nós lhes dizemos que a matriz é Ilusão, inteiramente, e que os corpos que habitam são Ilusão, inteiramente.

Uma coisa é aceitar, enquanto conceito, outra coisa é viver, em Vibração e em Consciência.

É nesse sentido que a Revelação da Luz representará, de todos os modos, um choque importante na humanidade.

Que vocês estejam despertos, realizados, ou simplesmente em fase de despertar, ou completamente adormecidos, o
choque será o mesmo.

Mesmo um muito grande Ser (e compreendam bem as dificuldades naquele nível), que viveu este acesso ao que é a
Verdade absoluta, voltando a descer na verdade relativa que é a sua, vai traduzir em palavras, vai tentar re-traduzir

em palavras, o que ele viveu.

E esse é já um filtro que coloca peso.

Assim, portanto, mesmo nos ensinamentos os mais justos, não é seguindo um ensinamento que vocês vão encontrar
a Luz.

Jamais.
Apenas se tornando vocês mesmos, dentro desta Vibração do Coração, que vocês sairão da Ilusão.

Todo o resto apenas faz manter a Ilusão.

Quantas Ilusões foram criadas nesta verdade relativa?

O que vocês chamam de carma e ao qual aderiram, os mais espiritualistas de vocês, é apenas a mais bela das
Ilusões criadas pelos Arcontes, fazendo-os crer, “ad vitam aeternam”, que vocês tinham que pagar o fruto de suas

ações passadas.

Isso os prendeu ainda mais às ‘leis da reencarnação’ que jamais, jamais, jamais foram criadas pela Fonte.
A Fonte é Unidade e Ação de Graça, em todos os mundos Unificados e em todas as Dimensões Unificadas,

quaisquer que sejam os universos e os Multiversos.

Apenas nos universos falsificados existe esta ‘lei de ação/reação’ (que nós preferimos, quanto a nós, chamar
de forças gravitacionais).

Quando os chamamos de «Sementes de Estrelas», «Filhos da Lei do Um», insistimos em sua Dimensão real, que é
aquela que está além desse mundo, que estritamente nada tem a ver com as leis do mundo que vocês percorrem.



A manipulação dos Arcontes consistiu em fazê-los aderir e, portanto, crer (o que dá no mesmo) em leis, ‘leis de ação e
de reação’ que existem em todos os planos desta matriz, desde o mundo visível que vocês são, até o mundo

dito invisível, que é também uma criação da matriz.

Assim, portanto, nos mundos Unificados, o que vocês chamam de astral não tem qualquer existência.

O que vocês chamam de causal, não tem qualquer existência.

Aliás, o único modo de escapar da matriz corresponde ao momento em que vocês passam na Vibração da Coroa
Radiante do Coração.

O que acontece naquele momento?

O corpo causal (como aliás, foi ensinado e inscrito) é então destruído.

Esse corpo causal é aquele que os mantêm na Ilusão.

Assim, portanto, aqueles que destruíram o corpo causal, deixaram traços.

Eles foram chamados Enoque, Elias, Cristo e Maria.

No Oriente, eles são chamados de Imortais.

***

Questão: não é extraordinário ter conservado o Fogo do Coração, na matriz?

Mas, bem amada, isso foi realizado por grandes Seres, há mais de 52.000 anos.

As forças Arcônticas tinham por ideal suprimir totalmente o fio tênue que os unia ao seu Espírito no sol.

Obviamente, um muito grande Ser, chamado Orionis ou Melquisedeque, teve êxito, com a ajuda dos 12 Elohim, há
52.000 anos, em manter esta conexão.

E, efetivamente, esse foi um ato maravilhoso.

É graças a ele que, hoje, vocês podem, e nós podemos, juntos, colocar fim na matriz.

***

Questão: por que a Fonte permitiu o que aconteceu com os Arcontes? A humanidade tem uma parcela de
responsabilidade nesses eventos?

Bem amado, seria necessário primeiro definir o que você entende por humanidade.

Porque não há uma humanidade, mas há, na Terra, várias humanidades.

Em seguida, dizer que a Fonte permitiu a Ilusão Arcôntica é, eu diria, uma meia-verdade.

O que foi proposto pelos Arcontes foi a criação de uma lei, chamada de ação/reação, que, pela compressão da Luz (e
não por supressão da Luz) se supôs favorecer a expansão da Luz e a extensão da experiência da Luz pelas

Consciências.

No primeiro ciclo e na preparação desse primeiro ciclo, um contrato foi assinado, em boa e devida forma, eu diria,
entre certo número de Arcontes e de Arcanjos.

Esse contrato não era contrário à lei de Ação de Graça, mas introduzia, nesta lei de Ação de Graça existente no
conjunto das Dimensões, uma particularidade chamada de ‘ação/reação’.

Mas esta particularidade decidiu-se, certamente, bem antes que a Terra fosse privada de sua realidade Vibratória,
bem antes que os primeiros seres vindos da Ursa Maior chegassem sobre esta Terra e, portanto, de maneira anterior

a esses 320.000 anos, a esses seis ciclos que lhes descrevemos.

A vida em Consciência, nessas estruturas de carbono, de Espíritos livres (e mesmo de alguns Arcanjos, porque não,
naquele momento) era totalmente livre de acesso e livre de retirada desde mais de 20 milhões de anos.

Apenas a partir do momento em que houve esta modificação das leis de Ação de Graça que a falsificação se
desenvolveu.

A maior parte das humanidades, presentes hoje sobre a Terra, não tem qualquer responsabilidade.

O que foi denominado a queda é, de fato, a atração para esse mundo de Consciências que não existiam nas cadeias
de carbono, que tinham tomado corpo nesta estrutura de carbono e ali estavam literalmente fechadas, sem qualquer

possibilidade de sair.



A Terra é um lugar de experiência.

Ela é, antes de tudo, uma prisão.

Obviamente, nesta prisão, muitas almas ali encontram vantagem e mesmo beleza, o que é verdadeiro.

E, no tempo, vocês perderam o sentido de sua filiação estelar, de sua Dimensão de Luz e de sua origem estelar até
crer que a única Verdade e a única realidade se encontrariam na Ilusão.

A tal ponto que, hoje, a maior parte das humanidades presentes (representando muito forte porcentagem) não
imagina absolutamente que possa existir outra coisa que esse ciclo de encarnação e de escarnação, mesmo na

matriz, o que é uma pura Ilusão, mas à qual o peso atribuído é tal que essa se tornou a única verdade existente para
essas almas ou essas humanidades.

Aliás, a maior parte dos humanos, dentro de uma evolução espiritual, fala e reivindica o livre arbítrio.

O livre arbítrio é apenas o sucedâneo da Liberdade ou da Ação de Graça.

Em nome de que a Fonte os teria limitado dentro de uma forma enquanto que nos mundos Unificados a forma é
mutável?

Não existe qualquer forma fixa, para a Consciência, quaisquer que sejam essas Consciências.

Mesmo isso, eu concebo perfeitamente que lhes é difícil representar ou aceitar, enquanto não tenham tido acesso ao
seu corpo de Estado de Ser.

Inúmeros seres que tocaram esta Verdade, sobretudo no século 20, tentaram descrever este estado com palavras
muito humanas.

Mesmo no Vedanta, por exemplo, fala-se da Ilusão.

Dizem que esse mundo é Maya.

Mas é uma coisa, assim como disse, aderir a um conceito e é completamente outra coisa vivê-lo.

Vocês vivem, em Verdade, que esse mundo é Maya?

Vocês o aceitaram como crença?

A diferença é que, num caso, vocês são liberados e, no outro caso, vocês são confinados.

A chance (se se pode falar de chance) é que, hoje, a Luz se revela no seu aspecto Vibral.

O Espírito Santo fusiona sobre a Terra desde agosto de 1984, desde quase uma geração.

Este efeito do Espírito Santo foi cumulativo e permitiu, há um ano e alguns meses, estabelecer a Irradiação do
Ultravioleta, retransmitido desde o sol, esse sol, por Miguel, tendo permitido preparar, o melhor possível, a vinda da

Luz que vem liberá-los.

Primeiro, a Luz de Bételgeuse e, em seguida, obviamente, na retransmissão de Bételgeuse, a Luz do Sol Central,
filha das Plêiades chamada Alcyone, o sol de Alcyone, se preferirem.

Esse trabalho não é um trabalho que remonta há 30 anos.

Ele foi preparado há 52.000 anos, quando do Concilio de Alta, em 50.731 antes de Cristo.

Ele foi preparado pela vinda de Yerushalaïm, a Jerusalém Celeste, trazida sobre esta Terra pelos 12 Elohim de 11ª
e 18ª Dimensão, que sacrificaram, sacrificaram inteiramente, a sua Unidade, para permitir levar a efeito o plano

concebido por Orionis.

Foi necessário, para desenvolver esse plano, jogar (em todos os sentidos do termo) sobre o ‘ritmo do tempo’, de
maneira a que a Luz Vibral chegasse em seu mundo antes que um novo ciclo de falsificação de 52.000 anos se

recriasse.
É o que realizamos, há exato um ano.

Resta, agora, estabelecer a Luz nesta dimensão, de modo definitivo.

***

Questão: como discernir o que releva de Lúcifer, dos Arcontes ou de Satã? 

Lúcifer jamais, propriamente falando, quis qualquer mal, mesmo se o que decorreu de sua ação foi, antes, “da ordem
do mal”.

Os Dracos, aqueles que não estão ainda redimidos, foram persuadidos a agir para o bem.

Enganam-se.

Aquele que vocês chamaram de Satã nada tem a ver com Lúcifer.

Ele é, de fato, Sat-Am, em linguagem silábica original, o administrador territorial da Terra, criada de todas as peças



pelos Dracos que «se associaram», mas que forçaram alguns geneticistas Elohim de Sirius a criar um ser
híbrido Draco-golfinho, se situando nos mundos intermediários chamados de 2ª e de 4ª Dimensão, cujo objetivo era

manter a Terra sob sua administração e portanto impedir o acesso à Luz.

Tendo visto a Criação de Sat-Am, há mais de 3.000 anos, Lúcifer, naquele momento, compreendeu o erro desastroso
que era o seu.

Hoje, aqueles que se afirmam de Lúcifer, estão, de fato, apenas sob a influência de Sat-Am, acreditando ter relação
com Lúcifer.

Lúcifer ama a humanidade.

Sat-Am odeia a humanidade.

Ele odeia a humanidade porque a única razão de sua criação e de sua existência é o poder sobre a humanidade.

Escondendo-se ao abrigo da Luz, na 2ª e na 4ª Dimensão, ele poderia se utilizar do que se poderia chamar, nesse
mundo, de um ‘portal orgânico’ (se preferirem, de um sem alma e ainda menos Espírito, ou seja, um sem Espírito e

um sem alma).

Ele é alimentado pelo conjunto da matriz, através dos humanos, no mundo emocional e no mundo mental.

Diretamente.

Há, portanto, assim como São João escreveu sob o ditado de Ki-Ris-Ti, todo poder, por certo tempo, que toca o seu
fim.

Não tendo existência como Espírito, ele será, como o conjunto dos portais orgânicos, des-criado, eis que não tem
existência na Luz.

***

Questão: as efusões de Energia podem ser restituídas por nossos gravadores?

Bem amado, a tecnologia que vocês utilizam, atualmente, foi restringida e, ela também, foi limitada, de modo a que
tudo o que corresponde a Vibrações mais finas não apareçam em suas aparelhagens de gravação.

Assim, os limites frequenciais de gravação de seus aparelhos ultramodernos são justamente feitos para cortar tudo o
que é ligado aos ultrassons e, portanto, ao que não é perceptível pelo ouvido, mas diretamente Vibratoriamente.

Seria necessário, para isso, dispor de uma gravação que não seja restringida no que é chamado, eu creio, em seus
termos: grampo de frequência.

***

Questão: as gravações em bandas magnéticas registram mais Vibrações?

Elas permitem registrar todas as Vibrações.

É por isso, aliás, que foram suprimidas.

Elas levavam, aliás, bem o seu nome de “banda magnética”.

Lembre-se de que o que você chama de numérico é uma codificação binária e, portanto, falsificada, como tudo o
que é binário.

A criação sendo Tri-Unitária.

***

Questão: o que ocorrerá com os animais?

Bem amada, sem me estender nisso, porque foi objeto de várias comunicações, existem diferentes tipos de animais.

Há animais que seriam chamados, em curso de individualização, de Criação de alma.
Assim é para os animais domésticos.

Eu os lembro, também, de que os animais são apenas uma paródia, criada pelos Arcontes.

De fato, o que de mais engraçado, para um Arconte, do que criar um povo Arcturiano sob a forma de um leão?



O que de mais engraçado, para um Arconte, do que criar um animal que tenha a forma, em sua face, de um povo das
Estrelas?

É exatamente o que eles criaram e o que ocorreu.

O termo e a questão “o que ocorrerá com as crianças?”, “O que ocorrerá com seus bancos?”, “O que ocorrerá com
os animais, com os insetos?”, traduz, simplesmente, uma ignorância profunda dos mecanismos Vibratórios de

transmutação.

Assim, portanto, o que posso dizer, de maneira global, é que cada forma de Vida e cada Consciência irá para onde a
leve sua Vibração.

Obviamente, tudo o que pertence à Ilusão (os portais orgânicos, as Criações da matriz ou de alguns cérebros
humanos), não tem simplesmente mais existência possível.

***

Questão: todos os animais são representação de povos estelares existentes?

Não todos.

Mas as grandes linhagens, sim.

Não todos os pássaros.

Por exemplo, as águias.

Horus é apenas a representação falsificada do que se chama de ‘povo dos Elohim’, vindo de Altair.

Do mesmo modo, os felinos, o leão, é a representação falsificada humorística, de mau gosto, eu diria, criada pelos
Arcontes nesse mundo para recordar o ‘povo Arcturiano’.

Os exemplos poderiam se multiplicar ao infinito.

***

Questão: nas evoluções que virão, todos os universos vão desaparecer? 

A representação existente, pela ciência ou por suas aparelhagens de visão ou de cálculo não reflete absolutamente
qualquer Verdade.

A melhor imagem que posso dar é que, nos mundos Unificados, não existe separação.

Nas diferentes Dimensões, não existe distâncias, tais como vocês podem calculá-las, dado que, nos mundos
Unificados, o pensamento cria instantaneamente a realidade e a Verdade absolutas.

Vocês não podem, portanto, com um olhar ou um conhecimento desta Dimensão na qual evoluem, ter qualquer
representação ou aproximação do que são os mundos Unificados.

É nesse sentido que é muito difícil traduzir, por palavras, uma Verdade que não é em palavras, mas em Vibração.

Nos mundos Unificados, o que vocês chamam de “palavra” não existe.

A linguagem é uma linguagem de forma, de Vibrações, que vocês chamam de cores, mas absolutamente não
Vibrações, tais como as percebem, chamadas de sons.

Os sons existentes são o som da Consciência, nos mundos Unificados.

O único modo de se manifestar é radiação, cor, forma e interação de diferentes Consciências não separadas.

Os mundos não são sobrepostos, no sentido Dimensional.

Eles seriam, é a melhor imagem que posso encontrar, seriam ajustados e intrincados.

Ainda uma vez, as palavras são bem pobres para tentar descrever o que é Estado de Ser, como ele vive, como ele se
manifesta, nos mundos Unificados.

Isso se traduziria, eu penso, pelo que eu chamaria de uma ruptura total com suas percepções, na matriz.

Quantos seres humanos, por exemplo, imaginam um Arcanjo, como Miguel, com uma espada na mão, com lindos
cachinhos, então que isso é apenas uma forma efêmera de Miguel na 5ª Dimensão.

Quem conhece a forma real do Arcanjo Miguel em sua Dimensão original?

Do mesmo modo, o seu corpo de Estado de Ser não tem, para muitos de vocês, qualquer ligação e qualquer relação



de forma ou de Vibração com esse corpo físico no qual vocês estão, no entanto.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, o Arcanjo Anael os saúda.

Que minha saudação seja Vibratória, no seu Coração.

E, até muito em breve.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=690

03 de Agosto de 2010

(Publicado em 07 de Agosto de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

  

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=690


 Questão: por que ouço grilos durante os protocolos de subida na Vibração? 

Bem amado, nos mundos Unificados, tudo é Vibração e tudo é Som.

Não da língua, mas do Verbo.

Nos espaços Unificados, tudo é Vibração.

Esta Vibração podendo ter, como disse, forma, cor e sonoridade.

Assim, portanto, subindo, como você o diz, na Vibração, você atinge espaços onde o Som se manifesta.

Ele é primeiramente distante, ele se aproxima em seguida, para depois, percorrer uma gama que não é a gama que
vocês conhecem, mas que os conduzirá a experimentar e a viver o Maha Samadhi.

***

Questão: os tremores podem fazer parte da Vibração?

Bem amado, o que é que treme?

Por vezes, o corpo inteiro.

Bem amado, o reencontro existente na Vibração da Luz Vibral (portanto no Supramental) que vem ao reencontro da
sua própria Energia, chamada de Energia vital ou Energia etérea, pode, efetivamente, desencadear uma sensação

de tremores enquanto o metabolismo não se fez ou, se preferir, a alquimia entre a Energia etérea e a Energia
Supramental.

Isso corresponde a uma percepção de uma Vibração corporal correspondente à integração, em suas estruturas,
de partículas Adamantinas da Luz Vibral.

***

Questão: a que correspondem as dores na ponta do esterno?

Isso corresponde ao que é chamado de nascimento do Embrião Crístico.

Isso se manifesta, efetivamente, contrariamente ao que existe no Samadhi, por dores por vezes extremamente
violentas, na ponta do esterno [8º. corpo].

Como se algo fosse plantado naquele lugar.

Isso foi chamado de ‘Porta Estreita’ ontem, pelo Mestre Philippe de Lyon e corresponde à passagem do ego ao
Coração.

É uma etapa indispensável que vocês vivem, atualmente, sobre esta Terra, qualquer que seja o trabalho realizado ou
efetuado em seu périplo de regresso ao Estado de Ser.

Há, de fato, a necessidade de repassar esta Porta, várias vezes, a fim de se despojarem do que não é da Luz.

E isso pode se traduzir, efetivamente, por queimações no estômago, por dores extremamente fortes, nesse ponto
preciso.

ANAEL 1/2 – 5 de agosto de 2010
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Assim, portanto, do mesmo modo que a Terra prepara seu nascimento, seu parto, vocês mesmos preparam seu
nascimento nos mundos Unificados.

***

Questão: qual é a fonte da Luz Vibral? É uma Consciência, uma Inteligência? 

A Luz, ela mesma, nos mundos Unificados, é Inteligência.

Ela é Inteligência na medida em que segue o Espírito, no que ela deseja e no que deseja o Espírito, de acordo com
as ‘leis da Graça’ e as ‘leis da Unidade’.

Assim, portanto, a Luz Vibral é Inteligência.

O que não é o caso da luz falsificada existente em seu mundo, que se propaga (seja na teoria ondulatória ou
corpuscular) segundo uma linha reta ou segundo uma onda.

O que não é absolutamente o caso na Luz Vibral, que não é constituída de fótons.

Poder-se-ia dizer que, na Luz Vibral, a partícula Adamantina, de forma hexagonal, ou Luz Vibral, é composta de
144.000 fótons.

Há portanto uma Consciência e uma Inteligência na Luz Vibral.

A Inteligência da Luz Vibral sendo portanto seguir a Graça e o Espírito em suas diferentes manifestações
multidimensionais.

***

Questão: a Inteligência que se manifesta na Luz Vibral é a Inteligência da Fonte?

Bem amado, ela ali é inteiramente passível de sobreposição.

***

Questão: os 144.000 eleitos evocados na Bíblia seriam a soma das pétalas dos chacras?

Bem amado, os 144.000, citados na Bíblia, são uma linguagem codificada.

Eles não correspondem a um número de pessoas, mas a uma Vibração precisa.

Eu os lembro de que 144.000 é 12 vezes 12, na potência 1.000, correspondendo, aqui, no nível de referência das
esferas chamadas, na Cabala, de Briáticas, remetendo-os ao mundo das emanações: 12 vezes 12.

Remetendo também ao agenciamento e à arquitetura da Luz, tal como acabo de descrevê-la.

Eu preciso que não se trata de 144.000 pessoas, mas sim de uma linguagem codificada.

O número nada tem a ver com uma realidade de conta aritmética.

Assim como disse, nos mundos Unificados tudo é número, forma, Vibração, cor e Som.
O número corresponde a uma qualidade Vibratória.

Assim, no que vocês chamam de números (no sentido árabe: o número 1, o número 2), correspondem, eles também,
a uma Vibração que está em relação direta com os Hayot Ha Kodesh.

Eu os lembro de que cada número corresponde a uma Vibração.

Não é a Vibração, tal como vocês podem contar, na aritmética, como eu dizia, mas, bem mais, uma emanação da
própria Fonte.

Nos Super Universos existentes na 24ª Dimensão, eu falei, várias vezes, do que é chamado de ‘Civilização dos
Triângulos’.

Assim, portanto, as partículas elementares de Luz, nos mundos Unificados, são então as partículas Adamantinas ou
a Luz do Ultravioleta, sob forma hexagonal, contendo, em cada uma delas, 144.000 fótons.

Em um nível superior hierárquico de organização, esses 144.000 são multiplicados por eles mesmos, dentro de uma
mesma molécula, se pudermos dizer, de Luz, agenciando e constituindo o que se chama de Triângulo.

Assim, a pirâmide, símbolo onipresente, mesmo em sua Dimensão, e que foi desviado do seu sentido primordial
pelos Illuminati, é bem um símbolo vindo dos mundos Unificados, cuja porta situa-se no nível de Órion e, em

particular, de Mintaka.

***



***

Questão: a Civilização dos Triângulos compreende triângulos equiláteros ou diferentes?

Bem amado, por que você quer fixar, em uma forma triangular específica, a Civilização dos Triângulos?

Compreenda bem que não existe estrutura fixa nos mundos Unificados.

A forma que é observável, a forma que é irradiada, quanto à sua cor, o seu Som e a sua própria forma, depende da
Consciência e da orientação da Consciência, nesta forma, nesta Vibração, nesta cor e neste Som.

Não pode existir forma estrutural fixa.

Assim, um Triângulo pode evoluir em uma gama muito ampla de formas, de Vibrações e também de cores.

***

Questão: existem outras Civilizações representadas por formas geométricas?

Bem amado, não se pode mais falar, além, de Civilizações, mas de ‘Entidades de Supra Consciência’.

Assim é a Fonte, assim é Metatron, e assim são os Quatro Viventes (ou Querubim ou Hayot Ha Kodesh) existentes
sob forma de Rodas nas Rodas.

Mas não se trata, propriamente falando, de Civilizações.

Falando de Civilizações dos Triângulos, isso significa que há uma multidão de Triângulos existentes nos multiversos.

O que não é o caso para a Fonte, certamente, nem para Metatron, nem para os Hayot Ha Kodesh.

***

Questão: qual é esta Luz que circula por vezes entre a minha mão e o meu Coração? 

Não há lugar, ainda uma vez, de querer interpretar e fazer corresponder o que vocês vivem.

O mais importante é vivê-lo e não compreendê-lo.

Porque o que quer compreendê-lo é o cérebro e, portanto, a personalidade.

O mais importante é vivê-lo, em Consciência.

A explicação não tem qualquer sentido, tanto mais que ela lhe será revelada quando você passar no seu Corpo de
Estado de Ser, inteiramente.

Não perca tempo tentando compreender ou assimilar o que acontece, mas contente-se de vivê-lo, a fim de amplificar
o que você vive.

O objetivo está nesse nível.

***

Questão: poderia desenvolver sobre as virtudes das Estrelas de Maria?

Bem amado, não me cabe realizar o trabalho de Maria.

Metatron e Maria, em pessoa, irão lhes desvendar isso dentro de poucos dias.

O que eu posso dizer é que existem, no nível das 12 Estrelas de Maria, 12 pontos de Consciência, em relação,
obviamente, com o seu cérebro e com zonas inativas, até o presente, na humanidade, devido à falsificação da Luz.

A revelação dos três últimos pontos de Consciência existentes na Coroa Radiante da cabeça e dos 12 pontos de
Consciência de Maria, vai permitir levar a efeito, em suas estruturas, certo número de virtudes, no sentido espiritual,

permitindo-lhes, literalmente, fusionar com a sua Merkabah e aceder ao seu Estado de Ser.

Nesse mundo, a associação dessas virtudes, duas a duas ou quatro a quatro, permite-lhes manifestar certo número
de potenciais espirituais, até agora inteiramente adormecidos.

Mas o momento não chegou para isso.

Do mesmo modo que alguns de vocês viveram a ativação das novas Lâmpadas, o emprego dessas novas Lâmpadas
e a aplicação dessas novas Lâmpadas.

De fato, um chacra não está aí para fazer, como vocês dizem, “bonito”.



Um chacra não está aí unicamente para vibrar.

Mas, na etapa em que vocês estão, o mais importante é justamente levar sua consciência na Vibração, quaisquer que
sejam as explicações ou a compreensão.

Porque não há nem explicação, nem compreensão.

Apenas através da experiência da própria Vibração que vocês penetram os ‘arcanos secretos’ do emprego dessas
novas funções.

***

Questão: nos mundos Unificados, há uma polaridade masculina e feminina?

Bem amada, os Arcanjos são de Essência masculina.

Alguns Anjos são de Essência feminina.

Parece-me que entre os 24 Anciões, não existem mulheres.

Do mesmo modo, parece-me que entre as 12 Estrelas de Maria não existem o que vocês chamam de estruturas
masculinas.

Não há, no entanto, separação, em um mundo Unificado.

Uma vez que você tenha realizado, em você, a Androginia Primordial, pela ignição da 12ª Lâmpada e da emprego
desta 12ª Lâmpada, você fusiona as suas polaridades que eram separadas.

Mas, nos mundos Unificados, esta, não separação, mas esta polaridade, de natureza masculina ou feminina,
expressa, de algum modo, o sentido e a função da sua própria Consciência.

Assim, as entidades femininas são, de uma maneira geral, Criadoras, enquanto que as entidades ditas masculinas
são os suportes da Criação, mas não têm as mesmas funções de quem é de natureza feminina.

Não há polaridade, no sentido em que você coloca a sua questão, referente a homem/mulher ou de quaisquer
relações existentes, outras que aquelas ligadas à Graça.

Certo número de funções, que lhes são habituais, nos mundos de carbono isolados, dissociados como o seu, não
existem simplesmente, no nível dos mundos Unificados.

Eu me explico: se você tomar, por exemplo, os Anjos do Senhor ou os Anjos de Vega de Lyra, intervindo e devendo
intervir na sua Dimensão, eles não apresentam sistema digestivo nem órgão da fala, eis que eles são telepatas.

Não há, tampouco, necessidade de ter qualquer órgão sexual, mesmo se a polaridade masculina ou feminina existir
sempre.

Assim, portanto, uma série de funções é criada na obrigação de respeitar certo número de leis existentes nos mundos
de carbono.

Mas, nos mundos Unificados, essas funções, até mesmo, não têm mais qualquer sentido.

Convém também assinalar que o que vocês chamam, nesta Dimensão, de prazer sexual, é uma limitação extrema do
que pode existir na relação entre dois seres, quaisquer que sejam, nos mundos Unificados.

Assim, eu posso dizer, sem qualquer jogo de palavras que, quando vocês reencontram um Arcanjo, vocês têm uma
relação que está bem além da relação sexual e cujo efeito, no nível dos sentidos que vocês têm chamado de prazer

ou de orgasmo, é amplamente superior ao que pode existir no que vocês poderiam chamar de relação sexual
conduzida.

Nos mundos Unificados de 3ª Dimensão, e mesmo de 5ª Dimensão, alguns povos ou algumas linhagens espirituais,
digamos, tomaram por hábito conservar rituais muito importantes que os remetem ao seu elemento de origem.

Assim, por exemplo, os mundos da Intraterra conservaram regras que vocês chamariam de ‘refeição simbólica’, onde,
efetivamente, algo é absorvido, mas unicamente para rememorar e para entrar em Vibração no que vocês chamariam

de festa.

Mas nada mais de obrigatório, naquele nível.

Do mesmo modo que vocês respiram, no ar, nos mundos Unificados, vocês respiram no Éter, mas as funções
respiratórias não necessitam da presença de pulmões, tais como vocês os chamam na sua dimensão.

***

Questão: há nascimentos nas Dimensões Unificadas?

Nos mundos Unificados, além da 3ª Dimensão, não existe processo, tal como denominam, de nascimento.



É nesse sentido que insistimos para lhes dizer que as leis que vocês denominaram familiares não existem
simplesmente no mundo livre.

A única família que lhes corresponde está ligada à atração Vibratória das suas linhagens espirituais e da sua origem
estelar.

***

Questão: as crianças que se encarnam hoje têm uma missão especial?

Bem amada, a maior parte das almas que se encarnam, vêm sobretudo para assistir ao final desta Dimensão que é
um acontecimento, eu a lembro, único na história dos universos.

Além disso, você deve sair da visão egotista de missão.

Porque todo ser, aqui embaixo, foi preso na matriz, voluntariamente ou não e, definitivamente, cada ser tem a mesma
missão, que é a de sair da Ilusão.

Não há ser mais elevado que outro.

Há origens Dimensionais mais elevadas ou diferentes.

Mas querer atribuir, a tal categoria de almas, uma missão mais importante do que outra alma, é uma heresia e uma
visão fragmentária.

***

Questão: os quatro Hayot Ha Kodesh são os mesmos para o conjunto das galáxias?

Sim. Na totalidade.

***

Questão: Poderia falar dos seres que se encarnam, vindos de Dimensões mais elevadas do que aquela dos
Arcanjos?

Há simplesmente, entre vocês, seres que vêm da Civilização dos Triângulos.

Será, no entanto, que eles têm uma função de extração da matriz mais importante do que não importa qual dentre
vocês?

Absolutamente não.

É uma visão, ainda uma vez, fragmentária, que quer fazê-los crer que um Anjo que se encarnasse, o faria na pele de
um salvador ou de um guia espiritual.

A única missão de qualquer alma, atualmente, é a de se extrair da matriz.

E o melhor modo de ajudar e de servir, no nível da extração desta matriz, é irradiar a Luz.

E nada mais.

E certamente não os ensinamentos.

E certamente não querer criar novas correntes religiosas ou espirituais, o que não teria qualquer sentido em vista do
que está chegando a esse mundo.

************
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Mensagem da série que fala sobre O ABANDONO

~ O Abandono à Luz ~ o Fogo ~ o Estado de Ser ~

Bem amados Filhos da Lei do Um, eu sou Anael, Arcanjo.

Eu venho no interior daquele que eu guardo, aproximando a minha Presença mais perto da sua Dimensão.

Bem amados Filhos, vocês não estão sem ignorar que a Luz está se aproximando da sua Dimensão e da sua
Consciência.

Nos próximos dias, mecanismos de Consciência importantes entrarão em ação, na sua Consciência comum, e irão
permitir, nós o esperamos, para muitos de vocês, religarem-se às esferas da Eternidade.

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu venho para lançar nova luz, através das minhas palavras e através da minha
Presença, sobre vários elementos sobre os quais eu me expressei, há mais de um ano.

Eu venho para complementar, pelas palavras e pela Vibração, o que é o abandono à Luz, o Fogo e o Estado de
Ser.

Eu venho então abrir, com vocês, três janelas sucessivas permitindo-lhes, pelas palavras e pela Vibração, aproximá-
los, Vibratoriamente e em Consciência, do que eu vou falar e Vibrar no seu ser.

Se tal for o seu desejo, eu lhes peço então para estarem receptivos e para acolherem, na sua Presença, a minha
Irradiação.

Nós poderemos doravante, nós, os Arcanjos, nos aproximarmos ainda mais perto da sua Consciência limitada e do
seu corpo efêmero.

Esse será o caso, agora, e isso o será cada vez mais, progressivamente e à medida que vocês forem se aproximando
da revelação das Chaves Metatrônicas e do Anúncio da Divina Maria.

Mecanismos intensos e potentes entram em ação no nível dos corpos Celestes, no nível de diferentes Consciências
Unificadas, cuidando para que a passagem e a elevação ocorram e se desenrolem na Unidade, na Alegria e na

facilidade.

Assim então, eu me permito explicar-lhes e eu irei repetir essa explicação, não através das palavras já empregadas,
há muito tempo, pelo próprio Mestre da Luz, consistindo em falar a linguagem da Luz Vibral que é parábola,

ressonância e ativação.

Bem amados Filhos da Lei de Um, vamos acolher juntos, o Verbo.

... Efusão de energia ...

*

Abandono à Luz.

O abandono à Luz é doação de Si.

O melhor exemplo que eu posso encontrar, nesse mundo limitado, é este: um dia, vocês passam por uma ponte.

Nesta ponte, vocês ouvem algo.

Talvez vocês se vejam. Talvez vocês se percebam.

Talvez vocês ouçam vocês mesmos.

Uma Consciência, um corpo, está prestes a submergir nas águas do rio.

ANAEL 2/2 - 5 de agosto de 2010
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E aí, o que acontece?

Se o ego estiver muito presente e o sentido do Serviço estiver desenvolvido, vocês vão pedir ajuda.

Se vocês não estiverem mais no sentido do Serviço, mas no sentido da Unidade, vocês vão agir segundo o princípio
da Ação da Graça e, naquele momento, vocês não colocam mesmo a questão da temperatura da água, o fato de

saber ou de se lembrar se vocês sabem nadar ou não.

Vocês saltam.

E vocês vão ao encontro do que chama, sem se preocuparem com a corrente, sem se preocuparem em saber se sua
ação será efetiva.

Vocês obedeceram ao impulso da Unidade.

A única diferença é que quem chama é apenas vocês mesmos, em outro espaço.

A única diferença é que jamais haverá afogamento.

Há apenas o medo de se afogar e o medo do desconhecido.

Assim é no abandono à Luz.

Há um ato deliberado, não de serviço, mas de ‘ir para’.

Não para salvar quem quer que seja, mas para fazer o que dita o Espírito.

No momento que ele chegar a vocês, essa impulsão nasce em meio à sua Consciência comum.

Vocês vão se abandonar ou refletir?

Vocês vão mergulhar ou vão resistir?

Vocês não vão olhar?

Vocês vão tentar afastar o impulso, a visão ou as palavras que chegarão a vocês?

Esse abandono à Luz, que alguns de vocês já viveram, ser-lhes-á proposto no Anúncio de Maria.

É exatamente o mesmo processo, a mesma Revelação e o mesmo mecanismo.

Dessa forma, quanto mais as suas bagagens forem pesadas, mais vocês a priori estão pesados, menos há
espontaneidade e mais haverá dificuldade para ir para esse abandono à Luz.

Os a priori, as Crenças, alguns elementos aos quais vocês foram confrontados em meio a esse mundo (a dúvida, o
bem e o mal, a indecisão, o medo) serão obstáculos e pesos que vão surgir, nesse momento extremo de lucidez, para

obstruí-los e impedi-los de se religarem ao que vocês são.

***

É nesse sentido que hoje e, sobretudo, desde pouquíssimos meses, toda a humanidade, qualquer que seja o seu
caminho, é chamada a ver, em Verdade, o mundo tal qual ele é e não como o que aqueles que os controlam querem

que vocês vejam e não como o que o seu ego gostaria que vocês vissem.

Esse abandono à Luz é um ato.

É um ato da Graça feito a si mesmo, autorizando-os a ir para a sua Verdade.

Ir para a sua Verdade é também aceitar ver a Verdade.

Aceitar se olhar sem viés, sem filtro.

E, ao aceitar se ver, não julgar, não condenar e impulsionar o movimento da Consciência.

É isso que lhes será proposto, pela realização da Cruz, vocês devem, vocês mesmos, passar por essa Cruz.

Não vejam, nesse nível, qualquer sofrimento, qualquer punição sofrível, mas simplesmente um momento intenso de
revelação e de cara a cara com vocês mesmos.

É dessa cara a cara que irá resultar a sua capacidade para ir para a Luz.

A preparação que alguns de vocês acompanharam, que seja nas Núpcias Celestes ou, para outros, desde vários
anos, mesmo a décadas, tem apenas uma única finalidade, de fazê-los viver esse reencontro consigo mesmo.

É preciso, para isso, no contexto desse abandono, deixar de reconhecer toda projeção, deixar de reconhecer toda
Crença e toda suposição, abordar essa etapa como uma criança, manter-se centrado no instante, no aqui e agora,

centrado em meio à sua Consciência em via de Unificação, essa que, desde o início do ano, por intermédio dos
Melquizedeques ou dos Arcanjos, tenta fazê-los alcançar Vibratoriamente esse estado.

É nesse estado e não em qualquer reflexão que vocês poderão viver o que têm para viver, se tal for a sua aspiração,
se tal for a sua Vibração.

Essa etapa não é a última etapa, mas ela é a etapa principal e capital, permitindo-lhes então atuar nesse mundo,
religados ao que vocês são, religados à Unidade, na Unidade e na Alegria.



***

Muitos seres humanos, nessa dimensão, que irão realizar esse abandono à Luz, verão a sua Consciência se
transformar, completamente e de uma única vez, de uma única vez, preparando-os para conduzir, cada um

individualmente, mas para o conjunto, o seu Despertar para a Luz.

Não intelectualmente, não como um desejo, mas, bem mais, como o estabelecimento da Verdade, a fim de permitir
apreenderem a Unidade e se tornarem essa Unidade.

O abandono à Luz será tão mais fácil como lhes será fácil alinhar-se em si mesmos, silenciar o barulho do mundo, o
barulho da sua cabeça, o barulho das suas feridas, das suas emoções, silenciar tudo o que não é d'A Fonte, da

Verdade e da Alegria.

Não por qualquer vontade, mas, bem mais, por uma aquiescência à Luz.

Aquiescer à Luz é capitular.

Render-se.

Ir para o que vocês são.

É isso.

O mecanismo da Luz, operando em meio à Cruz, em meio à Revelação das Chaves Metatrônicas, irá permitir-lhes, se
vocês as acolherem em Consciência e não por qualquer compreensão, na Luz Vibral e não na cabeça, mas no
Coração, Vibrar em uníssono com A Fonte, vibrar em uníssono com a Verdade absoluta existente nos mundos

Unificados.

Bem amadas Sementes de Estrelas, nós amaríamos, nós, os Arcanjos, que vocês se alegrassem como nunca com o
período que vem a vocês, do afluxo da Luz e da revelação.

Vocês entram em pleno Coração da revelação a si mesmos, da revelação da Ilusão desse mundo.

Vocês penetram no Coração da Verdade absoluta da Unidade e da Fonte.

Não há nem que temer, nem que esperar.

Não há nem que projetar, nem que imaginar.

Há, simplesmente, que se tornar como a criança, vivendo o momento na sua plenitude e na sua Verdade.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, a segunda janela.

O que está vindo é Fogo.

As características desse Fogo são diferentes segundo o modo que vocês têm de viver o Fogo.

Eu não falo do Fogo que queima vocês.

Eu não falo da chama existente em meio a essa Dimensão, como vocês podem observá-la acima de um Fogo.

Mas eu falo do Fogo do Amor, da revelação do Amor, da Vibração de uma rapidez desconhecida no seu mundo,
levada a para vibrar nas suas estruturas físicas e sutis como na sua Consciência.

O Fogo queima o que não é verdadeiro.

O Fogo queima o que é Sombra e permite desvendar e revelar a Luz e a Verdade absoluta.

Nenhuma Verdade relativa pode resistir diante do Fogo.

Nenhuma Crença pode protegê-los, isolá-los do Fogo.

É isso que é para viver: Vibração da Consciência Unificada, revelação do Estado de Ser, da Fonte autêntica e não
de qualquer imagem distorcida, manipulada desde milênios por aqueles que foram denominados, por alguns de

vocês, Arcontes.

Essa Verdade, esse Fogo, irá permitir-lhes descerrar os seus olhos e ver, em Verdade, além de tudo o que vocês
possam imaginar.

Seguramente, essa Luz e esse Fogo, para alguns, fará ruir, em si, algumas Ilusões sobre o que acreditam de si
mesmos, do mundo, da realidade desse mundo, mesmo.

Mas nada há a temer porque esse Fogo é o Fogo de Amor, Fogo da Verdade, desvendando e desmascarando o que
vocês são em Verdade em meio ao Estado de Ser.

***



Terceira janela.

Estar no Ser.

Estabelecer-se em meio à Presença eterna a vocês mesmos.

Deixar os mundos do efêmero, os mundos da aparência, os mundos da imagem, para penetrar no que vocês são.

Não mais estar na projeção da existência, mas na Verdade da Vida.

O Fogo vem revelar o Estado de Ser.

O Estado de Ser é uma estrutura móvel.

Uma estrutura vibrante.

Uma estrutura da qual vocês esqueceram o teor e a consistência.

Cabe, se tal for o seu impulso, acolher, acolher esse Estado de Ser.

Acolher o Estado de Ser se reflete pela Alegria, pela Ação da Graça e pelo acesso ao Ilimitado.

Porque o Estado de Ser é Ilimitado.

Vocês estão então convidados a passar da limitação ao Ilimitado.

Essa passagem, efetuada graças ao abandono à Luz e graças ao Fogo, realizar-se-á, para vocês, da melhor maneira
possível.

Isso não é uma questão de fé.

Isso não é, tampouco, uma questão de confiança.

Isso é, menos ainda, uma questão de desprender-se, mas, bem mais, isso é ilustrado pela parábola de Cristo, durante
a crucificação, no momento que eu denominaria a última dúvida e o último grito, nessas frases especiais que levaram
à modificação dos elementos da Terra e à fecundação da Terra pelo sangue de Cristo: « Eli, Eli, Lama Sabachtani ».

Nessa simples frase se resume o que é para viver, o que é para realizar.

Realiza-se também o último grito daquele que se lança no vazio, superando, por ele mesmo, os seus últimos medos,
as suas últimas projeções, as suas últimas suposições, que são, por Essência, todas, sem exceção, falsas porque

resultantes da Verdade relativa do instante e do momento efêmero em meio a um mundo efêmero.

Alcançar a imortalidade e a Consciência infinita do Ilimitado é uma renúncia, um sacrifício instantâneo da forma
ilusória em benefício do corpo imortal, corpo de Fogo, para se tornar,pela Presença do Mestre da Luz em meio ao

seu DNA revelado, Ki-Ris-Ti, Filho Ardente do Sol, para se tornar o Sol que vocês são.

***

A conjunção do abandono à Luz, da revelação do Fogo e do Estado de Ser é a condição tripla permitindo ativar em
vocês as Três Lareiras, alinhá-los, Unificá-los a fim de encontrar a sua Tri Unidade na presença reunificada da nova
Trindade: Cristo, Maria e Miguel, dos quais vocês são o filho digno, portador, no seu DNA e na sua Vibração, dessa

Dimensão de Sementes de Estrela que lhes convêm realizar para a glória do Um, para o retorno ao seu Ilimitado.

Alguns de vocês irão viver isso dentro de muito pouco tempo, não significando, no entanto, a retirada dessa
Dimensão porque vocês deverão operar em meio a essa Ilusão, para que o seu entusiasmo e o seu Fogo apareçam,
permitindo estabelecer a Luz nesse mundo e espiritualizar esse mundo, para permitir a libertação da Terra e o seu

parto na nova Dimensão.

O momento do fim da separação chegou.

O momento do fim da Ilusão na sua Consciência chegou.

Tudo o que não é da Luz, tudo o que não é da Verdade, deve desaparecer pelo próprio princípio da Luz.

É para isso que vocês estão convidados.

Isso poderia ser denominado as Núpcias Terrestres, permitindo à Terra se elevar na Luz, extrair-se da influência da
Sombra a fim de realizar a sua sacralidade.

E vocês estão aí para isso, para vocês como para o conjunto dos seus Irmãos e dessa Terra.

Vocês irão perceber, em meio à revelação do Fogo, que não há qualquer separação, ilustrando, assim, a realidade e
a Verdade absoluta das palavras de Cristo: “nós somos todos um” que não será mais uma palavra em vão, mas, bem

mais, a realidade Vibratória do Absoluto, vivenciada pela Ação da Graça no veículo eterno.

Bem amadas Sementes de Estrelas, o que acontece e o que irá acontecer reflete o que A Fonte, ela própria,
denominou, ainda há pouco tempo, o lembrete e o alarme do seu juramento e da sua promessa (*), o despertar da
sua Unidade, o abandono da Ilusão, o abandono do que não é verdadeiro, do que não vibra de acordo com a Luz

Unitária e com A Fonte.

Filhos da Lei do Um e Filhos da Fonte, tornando-se Um e Fonte vocês mesmos, para não mais estarem separados,
para não mais serem limitados.



***

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, pela minha Presença nesse canal, pela aproximação Vibratória
que é essa que eu realizo e que irá complementar, depois de mim, o Arcanjo Uriel, é-lhes desde já possível se

reaproximarem da Presença.

Presença a si mesmos, assinalando e refletindo o abandono à Luz, a ignição do Fogo em suas Coroas para que elas
resplandeçam pela Eternidade.

Eu proponho, quanto a mim, antes de abrir uma troca pelas palavras e pelas Vibrações, acolher durante alguns
minutos a Vibração da minha esfera de ação em meio ao Amor e ao planeta Vênus.

Eli. Eli.

... Efusão de energia ...

Bem amados Filhos das Estrelas, na minha Presença e na sua Presença, se houver questionamentos relativos ao
que nós viemos trocar pela Vibração e pela palavra, se me for possível ali colocar mais Vibrações e palavras, então

eu o farei.

***

Pergunta: poderia nos fazer reviver, uma segunda vez, essa Vibração que você emitiu?

Eu estou aí, na Presença, entre vocês, para isso.

Eli. Eli.

... Efusão de energia ...

Pela Graça da Divina Maria, é-me concedida a Graça de fazê-los Vibrar em meio à Presença.

Elohim. Elohim.

... Efusão de energia ...

Em meio à Vibração, persistindo na Presença, na sua como na minha, unificados sobre o DNA de Maria e d'A Fonte,
nós podemos continuar a trocar.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, resta então, dentro de alguns instantes, acolher o Arcanjo Uriel, Anjo da Presença
e da Reversão, aquele cuja Vibração e Consciência podem lhes permitir ir para o que eu vim lhes falar.

Que a Paz, a Alegria, o Amor, a Luz e a Verdade estejam em vocês, para vocês e por vocês.

Eu lhes digo, quanto a mim, em qualquer hora do seu tempo, em meio às Radiâncias.



************
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz, é com prazer que me junto à sua Presença, a fim de que minha Presença e nossa
Presença, juntas, comecem a se unificar e a Vibrar na Unidade, na Luz, na Verdade.

Neste espaço de Comunhão, juntos, vamos avançar, caminhar para o Coração, para a Verdade.

Assim, eu me proponho a responder, pela Vibração e pelas palavras, a seus questionamentos.

Assim, eu os escuto.

***

Questão: Poderia nos falar da glândula alta-major (*)?

Bem Amada Filha da Luz, existe, em seu pescoço, um conjunto de funções e de estruturas em relação com a noção
de passagem.

Assim, neste espaço, passa o ar, os alimentos, a Vibração sonora de sua voz e um conjunto de coisas relacionadas
com eventos mais sutis.

A garganta é, portanto, lugar de passagem.

Na garganta existe também, assim como o sabem, uma zona de reversão da Consciência, que passa de um estágio a
outro estágio.

A zona é também um ponto de comunicação com os Planos Unificados.

Assim, é nesse nível que se situa o que é chamado de Verbo.

O Verbo Criador, bem além da palavra e da linguagem, que permite criar.

Assim, portanto, a glândula alta-major, situada nas carótidas, participa a seu modo nas dinâmicas de passagem,
de reversão e de transformação.

Ela está diretamente religada a uma etapa, descrita em alguns de seus textos antigos, chamada de transfiguração.

É o momento em que a Luz investe a estrutura física.

É o momento em que a alma e o Espírito iniciam o caminho do retorno final para sua Unidade e sua Verdade,
extraindo-se, de algum modo, da matriz, da Ilusão, do efêmero.

A glândula alta-major participa desse processo.

Ela é vinculada também ao Verbo Criador e à noção de Mensageiro.

Ela deve portanto religar diretamente ao que é denominado Arcanjo Gabriel, Arcanjo interveniente como mensageiro
e favorecendo o que é chamada de passagem e não unicamente a reversão (**).

A reversão ocorre exatamente após a passagem, em relação e em ressonância, como o verão, com o Arcanjo Uriel.

Eu intervenho, quanto a mim, ao nível do Coração e ao nível da irradiação da Luz, como ‘embaixador do Conclave’.
A glândula alta-major está portanto ligada à sua própria transfiguração, permitindo-lhes passar de um estágio a
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outro.

Ela realiza, portanto, à sua maneira, o rito de passagem, agindo em sua fisiologia,permitindo vascularizar as zonas
de seu cérebro que, até agora, não eram vascularizadas, levando a efeito o que é chamado de ‘Estrelas de Maria’ e,
portanto, favorecendo, modificando a repartição do sangue em suas meninges e em seu cérebro, ao nível neocortical,

como nas redes arcaicas e medianas.

Isso é responsável, em grande parte, de suas percepções, por vezes dolorosas, existentes em sua cabeça,
denunciando e traduzindo a transfiguração ou iluminação.

***

Questão: no ano passado, deitado, meu peito parece que se abriu em 2, com a impressão de flutuar acima do leito
com uma sensação de bem estar, de leveza. Está ligado à abertura do Coração?

Bem Amada Semente de Estrela, isso corresponde a uma das fases, não obrigatória, mas correspondente a uma
etapa precisa da ativação da Coroa Radiante do Coração.

Isso corresponde, efetivamente, a um processo de abertura do chacra do Coração sobre um subplano chamado 3º
subplano, ou terceira etapa, permitindo viver a experiência fora do corpo.

***

Questão: como voltar a provocar esta experiência, revivê-la?

Bem Amado, a finalidade não é esta, a saída correspondeu mesmo à matriz.

Ora, o objetivo é sair da matriz.

Não há possibilidade de resolução e de acesso ao Estado de Ser por esse processo vivido, qualquer que seja o
sentimento.

O acesso ao Estado de Ser realiza-se pela Vibração da Coroa Radiante do Coração, bem além desta etapa
intermediária, realizando a alquimia entre o que vocês chamam de chacra do Coração e corpo de Irradiação da Luz.
É apenas através da alquimia dessas duas etapas e desses dois estágios que se realiza a abertura para o subplano

do chacra do Coração, permitindo o acesso ao Estado de Ser.

Não há portanto, nem necessidade, nem interesse, para reviver aquilo.

***

Questão: o que significa «a Ronda dos Arcanjos»?

A Ronda dos Arcanjos significa que o Conclave emite uma Irradiação energética.
Essa Irradiação tem a particularidade de redemoinhar, em relação com a criação e a manutenção dos mundos, tal
como o realizamos no momento da inicialização de uma criação matricial original, em relação com os geneticistas,

geralmente, de Sirius.

A Ronda dos Arcanjos intervém nos ciclos dos mundos, em sua manutenção, em sua transformação.

Alguns Arcanjos participam, desta maneira, na criação dos mundos, do mesmo modo que estamos reunidos em
Conclave e que entregamos as Chaves de nosso Conclave a Maria, permitindo terminar a ronda de uma criação, a

fim de voltar a penetrar nos Mundos Unificados.

Trata-se portanto de um agenciamento geométrico específico de alguns Arcanjos, que são em número de 12.

Sete lhes são conhecidos, cinco lhes permanecerão desconhecidos até que vocês cheguem nos Mundos
Unificados.

***

Questão: existem Universos onde há apenas a Paz, sem Dragão?

Bem Amada, os Dragões fazem parte da Paz, quando estão redimidos.
Os Universos Unificados não conhecem outra coisa que a Paz, a Unidade, a Verdade, a Beleza.

Eu a lembro de que a dualidade só existe nos mundos duais, que o sofrimento só existe nos mundos duais.



***

Questão: mas a sua intervenção sobre a Terra não é uma forma de combate?

Bem Amada, essa é a sua visão e absolutamente não a nossa.

A nossa é de estabelecer a Luz.

Isso não é um combate.

Não pode existir, nos Mundos Unificados, o menor combate.

A partir do momento em que há combate, há dualidade.

O Arcanjo Miguel e o conjunto do Conclave, ganharam o direito de estabelecer a Luz, o que não é um combate contra
a Sombra.

Somente a visão restrita do seu mental o faz conceber as coisas assim.

Jamais um Arcanjo, nos Mundos Unificados, combate quem quer que seja ou o que quer que seja.

Ele estabelece sua Irradiação e sua Presença e a Luz faz a mesma coisa.
A Luz Vibral não pode de modo algum combater a Sombra.

Essa é uma visão restrita que lhes foi insuflada e à qual vocês aderiram.

Não existe qualquer combate aliás, a não ser nesse plano.

Nosso objetivo foi penetrar a matriz pela Luz.

Esse objetivo está inscrito desde que esse mundo foi falsificado, mas a Luz obedece a ciclos e nós estivemos a
observar esses ciclos em respeito ao que respeitamos para vocês, ou seja, o livre arbítrio.

Mas, por nada no mundo nós teríamos abandonado nossa liberdade para tirá-los de seu livre arbítrio.

Assim, por conseguinte, falar de Paz e emitir a ideia e se colocar a questão de existência de Universos na Paz,
corresponde à sua própria dificuldade para encontrar a Paz em você, porque a Paz se encontra em Si, qualquer que

seja o mundo e qualquer que seja o Universo, a partir do momento em que o Coração é despertado.

No Coração, qualquer que seja a Dimensão, não pode existir a menor ausência de Paz.

Em um Arcanjo, como na Fonte, como em um Anjo, como em um átomo.

***

Questão: desde quanto tempo os Corpos de Estado de Ser estão ao redor do Sol?

Desde o tempo em que vocês mesmos estão presos na matriz.

Alguns de vocês estão aí desde pouco tempo.

Outros estão aí desde o início.

***

Questão: como eles foram protegidos durante todo esse tempo?

Aí também, Bem Amado, esta questão é, por Essência, dual.

O Corpo de Estado de Ser não tem que ser protegido do que quer que seja.

Ele é imortal, indestrutível, permanente.

Como pode ele ser protegido do que quer que seja?

***

Questão: como explicar que, após as primeiras ondas de almas que se encontraram presas na matriz, outras se
tenham deixado prender?

Bem Amado, nos Mundos Unificados, o sentido do Serviço é a razão mesmo da nossa existência.

Assim, portanto, é impensável, para os Anjos, os Arcanjos e os outros povos galácticos livres, deixar Consciências



Infinitas vagarem, de maneira eterna, em uma prisão.

O único modo de manter uma junção, uma conexão, mesmo ínfima, com a Luz, foi,regularmente, nos ciclos, solicitar a
grandes criadores, ou Elohim, para fazerem o sacrifício de sua Unidade, para acompanhar esta criação até o

momento em que ela poderia ser liberada.

Existem também almas que têm necessidade, a fim de se forjarem na Unidade, de compreender o que não terá mais
jamais lugar de ser nos Universos.

E isso passa pela experiência na matriz, para todas as almas, qualquer que seja a procedência de seu Espírito, de
seu mundo, de um processo de esquecimento que nós tentamos, hoje, devido às circunstâncias que se apresentam,

fazê-los voltar na Unidade e no Estado de Ser.

Quando o Arcanjo Miguel os chamou, e como eu os chamo, de “Sementes de Estrelas”, “Filhos da Luz” ou “Filhos da
Lei de Um”, essa é a estrita Verdade.

Não há, dentro disso, qualquer promessa de qualquer coisa que está para vir, mas de algo que é, de toda
Eternidade, que não tem nem início, nem fim.

Essa é a Verdade do que vocês são, para além desse corpo e para além da aparência à qual vocês deram vida,
nesta matriz.

***

Questão: por que esta liberação das almas não é mais simples e justifica todo esse «trabalho»?

Bem Amada, por uma razão extremamente simples: nós respeitamos o livre arbítrio de cada um.

Esse mundo foi criado pelo livre arbítrio e a dualidade.

Um Anjo, um Arcanjo, que se opusesse e violasse esse livre arbítrio, recairia, ele também, sob a influência da
dualidade.

Existe, nesta matriz, certo número de Consciências, muito evoluídas, que não tem absolutamente a intenção de
juntar-se aos mundos Unitários, cujo objetivo é permanecer na prisão.

O que podemos nós?

Se um Arcanjo, tanto Miguel, como eu mesmo, se aproximasse de sua Dimensão,diretamente, esse mundo explodiria.

E devido à ligação, mesmo mínima, existente entre seu corpo efêmero e seu Corpo de Existência, o conjunto desse
sistema solar explodiria.

Isso já se produziu no passado, em outros Universos.

Não é questão que isso se reproduza.

A liberação não é algo simples.

Aliás, vocês o constatam vocês mesmos, aqui.

Toda a dificuldade vem do fato de que não basta crer em qualquer liberação, masexperimentá-la.

Aí está toda a nuance.

Ora, só pode haver retorno na Unidade e na Eternidade pela decisão livremente consentida(da qual expliquei muito
longamente o processo), que eu chamei de abandono à Luz, que passa por certo número de etapas precisas.

Isso explica porque a falsificação, neste Universo preciso, durou tanto tempo.

Lembrem-se também de que os Universos literalmente desapareceram e o que era

Eternidade, aí também, desapareceu.

E está fora de questão que, desde esta experiência antiga, uma única alma não vá onde ela deva ir porque é sua
liberdade, ou seu livre arbítrio.

Nós aceitamos, do mesmo modo que vocês devem aceitar, que alguns de seus parentes, filhos, pais, não tenham o
mesmo caminho, nem o mesmo destino que vocês.

Nós repetimos frequentemente que o que vocês criaram como relações, nesse mundo alienado, chamadas de família,
chamadas de casal, chamadas de hereditariedade, não tem qualquer existência nos Mundos Unificados.

Absolutamente nenhuma.

Mas a Fonte é sim obrigada a respeitar suas próprias leis, mesmo falsificadas e transformadas por algumas
Entidades.



Assim, a liberação que vocês vivem atualmente não remonta, por exemplo, à encarnação do Cristo, mas há mais de
50.000 anos de seu tempo Terrestre.

A preparação foi muito longa.

***

Questão: se as almas fizeram-se prender, onde está o livre arbítrio?

O livre arbítrio só existe no seu mundo falsificado.

Não há qualquer existência nos mundos da Graça.

O livre arbítrio é uma criação da matriz e dos Arcontes.

Ele está ligado às forças gravitacionais, à ‘lei de ação/reação’ enfeitada e chamada decarma, que só tem existência
em seu mundo, a fim de fazê-los aderir ainda mais à dualidade, após fazê-los crer, nos diferentes modelos espirituais,

que purificando seu carma, vocês iriam aceder a um Estado especial.

O que é falso, arqui-falso.

Existem apenas duas leis nos Universos: a lei que vocês experimentam nesse mundo falsificado, chamada
de atração/gravidade – ação/reação, carma.

Nos Mundos Unificados, existe a outra lei, totalmente contrária, que se chama ‘Ação de Graça’, que estritamente
nenhuma relação nem qualquer relação tem com o que vocês chamam de livre arbítrio.

O livre arbítrio não é Liberdade, contrariamente ao que vocês creem.

O livre arbítrio é fechamento na matriz.

Quando vocês descobrem os espaços da Existência, vocês vivem a Liberdade.

Vocês sabem que vocês vivem, pela experiência, sua filiação que é Liberdade total de forma, de mundo, de Espírito,
de deslocamento e de transmutação.

O que não é absolutamente o caso na Ilusão.

E há seres humanos que se deleitam com o que chamam de livre arbítrio, que é o fechamento melhor sucedido.

Olhem, hoje, o número de seres que não creem em nada, se não está na matéria.

Olhem, mesmo nos mundos ditos mais espirituais que os outros, em sua matriz (quaisquer que sejam os modelos:
espirituais, religiosos), a falsificação ali é ainda mais forte que ao nível daqueles que não creem em nada.

Existe certo número de pesos, em relação com as coisas às quais vocês aderiram
progressivamente, progressivamente e à medida do tempo.

Existe certo número de coisas que vocês criaram, por suas próprias crenças, que, hoje, tem um valor de lei a seus
olhos limitados e à sua consciência limitada, que não corresponde estritamente nos Mundos Unificados.

Vocês acreditam que se possa fazer cessar isso tão simplesmente como deixando a Luz se estabelecer inteiramente?

Bem, não.

Isso não pode ser.

Senão, ainda uma vez, o Universo (e este Universo, em particular) dissolver-se-ia.

Se, hoje, vocês tivessem a consciência que tinham há 20 anos e fossem confrontados cinco minutos à minha
Presença, vocês não existiriam simplesmente mais e seriam dissolvidos instantaneamente.

Há, portanto, uma penetração progressiva da Luz.

Há, portanto, uma preparação precisa do restabelecimento da Unidade.

Mas, ainda uma vez, muitos seres não querem esta Liberdade.

E é o livre arbítrio deles.

***

Questão: qual era o aspecto do sol quando os Corpos de Estado de Ser ali não estavam ainda prisioneiros e qual
será o seu aspecto quando forem liberados?

Ele voltará a ser afiliado diretamente à sua própria Fonte, que é Sirius.



Ele voltará a ser azul, antes de se afiliar de novo à Fonte central.

Ele voltará a ser branco.

Mas não são os azuis e os brancos que vocês podem conceber em sua Ilusão.
As regras, tais como as definem, neste fechamento em que estão (as rotações dos planetas, os movimentos

estelares) são apenas uma falsificação da Verdade exteriorizada, mas não real.

É portanto muito difícil falar, nos Mundos Unificados, não seria que de alto e de baixo, que de esquerda e de direita.

Todos os marcadores que lhes são usuais, em seu mundo, não existem absolutamente mais.

É portanto uma mudança completa de paradigma.

Para além mesmo do ser Ilimitado, quando sua consciência descobrir e viajar no Corpo de Estado de Ser (aqueles de
vocês que já o fizeram sabem pertinentemente), os marcadores(quaisquer que sejam as Dimensões de seu corpo

estelar) não são absolutamente mais os mesmos.

O ‘espaço tempo’ não estando mais curvado, o deslocamento é instantâneo, de um extremo ao outro das criações, de
um extremo ao outro das Dimensões, e de um extremo ao outro das formas possíveis, para uma mesma Consciência.

Isso escapa, de muito longe, ao que vocês podem mesmo imaginar ou mesmo projetar.

O único laço existente entre a consciência limitada e a Ilimitada é representado por suaMerkabah e sobretudo
pela Luz Vibral e o que foi chamado, por Um Amigo e outros, deSamadhi.

O Samadhi, esta Paz Interior, é a única garantia da sua possibilidade de viver o Estado de Ser.

Esse Corpo de Estado de Ser, qualquer que seja sua Dimensão, possui sempre e irá possuir sempre, a mesma
constante que é a Alegria ou Samadhi.

É a única ligação.

Todo o resto não pode existir, tal como vocês o concebem ou podem mesmo apreender com sua consciência limitada.

A dificuldade do retorno à Unidade se tem nisso: é que há apenas uma única porta de retorno e ela se chama o
Coração.

A dificuldade é que o Coração foi travestido, através de suas religiões, deformado, falsificado.

Fizeram-nos crer, e vocês aderiram, progressivamente e à medida do tempo, em um número de coisas que,
paradoxalmente, mesmo falando de Coração, os afasta do Coração.

Aí está a dificuldade.

Aí ela esteve, durante muito longos milhares de anos e muito numerosos ciclos.

A Ilusão foi tão bem construída, tão bem desenhada que, mesmo nos modelos espirituais os mais conduzidos (sendo
dado ao pouco de seres que tiveram êxito para sair realmente da matriz), a maior parte de seres que viveram até o

presente experiências místicas descrevem sensivelmente a mesma coisa: a passagem através de um túnel, a
chegada diante de uma luz magnífica, o acolhimento por seres chamados de Luz.

Mas tudo isso pertence à matriz, inteiramente.

Assim, portanto, fizeram-nos crer que o objetivo era ‘juntar-se a esta luz’, purificando seu carma.
São as leis Arcônticas.

Jamais a Fonte criou qualquer carma.

A Fonte é Amor infinito e expansão infinita e criação infinita.

Não há qualquer lugar, nesta criação, para qualquer Sombra, para qualquer resistência ou qualquer Ilusão.

Toda a dificuldade provém daí.

A Verdade está além de suas mais belas projeções ou mesmo de seus mais belos desejos.

E esta é uma dificuldade e não uma facilidade.

Assim, a única maneira de voltar à Unidade e à Verdade apenas pode se situar através da ignição do que falamos: a
porta do Coração, a Coroa Radiante do Coração e sobretudo oSamadhi.

***

Questão: as pessoas talvez fizeram a escolha de permanecer na 3D dissociada porque não têm conhecimento de
outras possibilidades?

Bem Amado, ter conhecimento de outra possibilidade restaria, nesse mundo, como uma crença, enquanto não fosse
experimentada.



Não é porque você sabe algo que isso se realiza.

É toda a armadilha do conhecimento, chamado de Luciferiano, de fazê-los crer que vocês podem se extrair da Ilusão
por uma sede de saber, por um conhecimento (fosse espiritual, o mais livre).

O ensinamento, o conhecimento mental, não os liberará jamais.

Somente o Coração pode liberá-los.

E, eu o repito, tudo foi feito para que o Coração não se torne mais Vibração, mas conceito.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem Amadas Sementes de Estrelas, Filhos de Luz, eu lhes rendo Graças por terem permitido esta troca.

Que a Paz, o Amor e a Luz sejam sua morada.

Vocês vivem o que eu chamo de ‘Tempos da Graça’.

Certamente, a seus olhos e a seu olhar limitado, essas coisas podem ser vistas diferentemente, mas é apenas
um ponto de vista.

O que vem é Luz e restituição de sua Liberdade.
Avancem para o seu Coração.

Despertem as suas Lâmpadas.

Centrem a sua Consciência sobre essas Lâmpadas e todo o resto será extremamente simples.

Mas, fora da simplicidade da Vibração de seu Coração, tudo poderá se tornar, muito rapidamente, muito complicado.

Não se esqueçam jamais desta frase.

Em nome do conjunto do Conclave, eu lhes transmito o Amor.

Eu lhes digo até muito breve, eis que eu permaneço com vocês.

************
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~ História e Verdade (absoluta e relativa) ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, que a Paz, o Amor e a Luz os acompanhem em nossa Presença.

Gostaria, inicialmente, de expressar certo número de elementos relativos à Verdade e o que é chamado de história.

Tenho primeiro que precisar certo número de coisas relativas, de um lado, à Verdade e, de outro lado, à história,
antes de ir mais adiante nas ligações e nas discrepâncias existentes entre Verdade e história.

*

A Verdade, em primeiro lugar.

Assim como o sabem e, como tive a oportunidade de expressar em várias vezes, na matriz apenas existem verdades
relativas, dependendo essencialmente de seu ponto de vista.

A Verdade absoluta só pode ser acessível na Vibração do Coração e no Ser.

Assim, o conjunto de dados que vocês aceitam como verídicos, para vocês, são unicamente ligados ao seu ponto de
vista e a um concurso de circunstâncias, estabelecendo-os na verdade relativa que vocês vivem.

Assim, por exemplo, dizer: «sou casada com tal pessoa» é incontestavelmente uma verdade relativa inscrita num
determinado tempo, limitado, ao máximo, à sua idade adulta e sua morte na matriz.

Essa é, no entanto, uma verdade no momento em que vocês a vivem.

Assim, o Ser inscreve seu caminho dentro e no interior de certo número de verdades, para a alma e para a
personalidade, permitindo definir o que eu chamaria de ‘quadro de referência’ e um ‘quadro de vida’, permitindo não

se perder na matriz.

Essas verdades são boas apenas um tempo.
Elas lhes concernem, em função de seu ponto de vista.

A Verdade absoluta está fora de propósito, fora de qualquer tempo, porque ela escapa ao tempo, assim como ela
escapa à personalidade e situa-se, incontestavelmente, fora da matriz.

***

Vocês devem fazer a distinção formal existente entre a verdade do instante individual e a verdade do instante
coletivo.

Assim, certo número de elementos, tidos como verídicos, são aqueles que permitem definir os quadros morais,
sociais, científicos de sua vida na matriz.

Em outros termos, as verdades relativas, hoje, não são as verdades relativas de ontem.

As verdades são portanto um processo adaptável e transformável, em função da linha e do caminho que segue a
humanidade num plano coletivo.

ANAEL 1/2 - 10 de agosto de 2010
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Assim, cada ser humano, na matriz, pode se atribuir a verdade a seu modo, e segundo seu modo de percepção.

O que é verdadeiro para um, não é verdadeiro para o outro.

Essa é a característica essencial de sua individualização, de seu isolamento na matriz, no que é chamado de ego.

O que vocês vêem, e a verdade que vocês percebem ou estabelecem, não é aquela que percebe ou estabelece o
outro.

Um e outro vivem, portanto, no mesmo espaço, verdades que podem ser profundamente opostas e diferentes.

Certo número de elementos, que são constitutivos mesmo da matriz, tendem a inscrevê-los dentro de uma verdade
que eu qualificaria de ‘pré-estabelecida’, não verificável por vocês mesmos, mas unicamente instalada, pelo hábito ou

pela autoridade exterior a vocês, em sua própria vida.

Assim, portanto, a maior parte dos seres humanos adota verdades, não por tê-las experimentado, mas, simplesmente,
porque elas estão inscritas numa verdade coletiva do instante.

Assim, o fato de aderir a uma verdade coletiva do instante os afasta da sua própria verdade relativa do seu próprio
instante.

Isso não é por acaso, mas decorre diretamente, como eu disse, da vontade daqueles que controlam a matriz, de
controlá-la totalmente, quanto a sua evolução, dentro mesmo do que é chamado de verdade.

Tudo isso sabendo, pertinentemente, que esta verdade relativa não é a Verdade absoluta, que a verdade do instante
não é a verdade do instante seguinte ou anterior, vocês fazem, entretanto, bem involuntariamente, um dogma, uma
verdade, que apresenta um peso, uma densidade, cujo objetivo é sempre (e guardem bem isso) provocá-los para

baixo e para a densidade, com ainda mais intensidade, mais peso e, portanto, menos liberdade.

A verdade, tal como lhes é ensinada, a verdade, tal como vocês a adotam, é certamente o elemento o mais
condicionante existente na matriz.

***

A Verdade absoluta não se importa com uma verdade herdada do instante passado.
A Verdade absoluta não se importa com a verdade coletiva, porque ela é estabelecimento no Ser.

Ela se opõe portanto ao condicionamento, à dependência, à tomada de pesos.
Ela é portanto leveza e liberação.

Vocês compreendem então, e apreendem, para além das palavras, que a noção mesmo de verdade os provoca para
certo número de ilusões, consideradas como verdadeiras, e os provoca a adotar uma ‘linha de direção’, a título

individual e, sobretudo, a título coletivo,provocando-os inexoravelmente para seguir as linhas diretivas traçadas,
para vocês, por aqueles que não os querem no bem.

Assim, portanto, o ser humano vai seguir o que eu chamaria de linhas de menor resistência coletivas, que são, no
entanto, linhas de sobrecarga [de peso] a título individual.

Mas, efetivamente, a Energia seguindo o pensamento, a Consciência Ilimitada seguindo a Energia, torna-se então
extremamente fácil provocá-los nas linhas de menor resistência ou linhas de facilidade e de evidência às quais a

verdade coletiva virá progressivamente substituir sua verdade do instante, mesmo ilusória.

É por esse procedimento de ‘verdade coletiva’, aplicado ao instante seguinte, daqueles que conhecem
perfeitamente o instante seguinte, que lhes são insufladas linhas diretivas que os conduzem para sempre mais de

dependência, para sempre menos de espiritualidade.

E, mesmo no nível espiritual, eu diria que existem, aí também, linhas denominadas verdades, que lhes são inculcadas
para fazê-los ir para onde esses mesmos personagens querem fazê-los ir.

Sob o disfarce de palavras, sob o disfarce de associações, sob disfarce, frequentemente, de uma aparência de Luz,
frequentemente aqueles que estão no controle do instante seguinte os instalam, no instante presente, numa verdade

coletiva que serve necessariamente à verdade deles e ao ponto de vista deles.
E, não mais, seu ponto de vista para você, como indivíduo.

Isso se explica pelas crenças, em particular nos sistemas religiosos, quaisquer que tenham sido, quaisquer que
sejam ainda.

Isso se explica também no conjunto de ‘corpos de conhecimentos’ que foram emitidos à humanidade, em particular em
sua história chamada de século XX.

***

O conjunto dessas verdades lhes foi inculcada e essas verdades relativas dizem, efetivamente, uma Verdade



absoluta.

A única diferença é que a linha onde isso os conduz nada tem a ver com o estabelecimento, justamente, do que é
chamado de sua Verdade, a sua Verdade absoluta, ou seja, indefinidamente essas verdades reveladas, que vocês

adotam, os afastam de seu próprio Ser e de sua própria Verdade Absoluta.

O condicionamento que decorre modifica as linhas de força de evolução existentes em sua Consciência Ilimitada,
fazendo tudo para afastá-los da Verdade final e da Verdade absoluta que é, eu os lembro, o seu Estado de Ser e a

Vibração de sua Coroa Radiante do Coração.

Esses ensinamentos, essas escolas de pensamento, essas escolas espirituais vão, obviamente, se servir de dois
elementos essenciais, chamados de Amor e de Energia.

Assim, portanto, disfarçando o ensinamento e fazendo-os aderir, mais precisamente, ao que é chamado de ‘vontade
do bem’, instalação de uma nova era, instalação de uma nova verdade, instalação de palavras fortes – como a

palavra Amor, como a palavra Vontade de bem, como a palavra Compartilhar, como a palavra Fraternidade – vocês
são ludibriados, literalmente, nas linhas diretivas que não lhes pertence.

O ensinamento é justo, segundo os critérios da Verdade absoluta.
A finalidade é injusta, porque ela os afasta, justamente, de seu acesso a esta Verdade absoluta.

E, no entanto, a Energia, a Consciência da Energia limitada está muito presente nesses ensinamentos.

Ela os guia, ela os conduz para irem para uma escravidão total de sua vontade ao que é chamada de ‘vontade
coletiva de bem’, vindo travestir, inteiramente, o ensinamento da Verdade absoluta e atemporal do que foi deixado

pelo Cristo.

Não na verdade histórica, tal como ela lhes foi apresentada e que não é, absolutamente, a Verdade absoluta, mas
sim, aí também, uma falsificação da Verdade, permitindo, aí também, fazer ir sobre linhas diretivas que estritamente

nada têm a ver com a realização do que vocês são para além da matriz, mas visam sim fazê-los estabelecer, de
maneira durável, ou definitiva, na referida matriz.

***

Torna-se portanto extremamente complicado, para o que eles chamam, eles mesmos, de um aspirante espiritual, ir
para a liberação, mesmo crendo para ali ir.

De fato, servindo-se mesmo dos princípios da Verdade absoluta relativos à regulação das Energias nos Mundos
Unificados e aplicando a falsificação habitual, eu diria, desses seres, que desviam a circulação da Energia para seu

próprio proveito, para sua própria vantagem, às expensas de vocês mesmos.

Coisa que nós tentamos, obviamente, bloquear, através da revelação do que vocês são, através das efusões de
Energia que os tornam livres e evitando instalarem-se e se religarem, literalmente, às linhas de conduta desejadas

para vocês e não por vocês.
A diferença está nesse nível.

E nós compreendemos muito bem que, desde muito tempo, inúmeros seres tenham podido ser enganados por
esta verdade relativa, que os leva a seguir essas linhas que não conduzem a vocês mesmos, mas, através de

palavras que foram maquiadas, a dar sua Energia, sua Consciência a qualquer um que se serve do que vocês são,
para manter o controle sobre vocês mesmos.

Aí está a maior falsificação que existe na história da humanidade, que se revela pouco a pouco no instante presente
que vocês vivem.

Ela se revela, não porque eu lhes digo (porque isso não teria qualquer sentido), ela se revela, justamente,
pela Vibração da Coroa Radiante do Coração, que lhes permitirá escapar aos condicionamentos, às linhas diretivas

e, sobretudo, pela ação conduzida pelo Arcanjo Miguel no período dos Casamentos Celestes, que suprimiram a
escravidão ou, em todo caso, a possibilidade de escravidão que era, até o presente, a regra, em meio àqueles que se

autodenominam, eles mesmos, de ‘Mestres’, mas que têm de Mestre apenas a ilusão da matriz.

São esses seres que os guiaram, nos mundos espirituais, para irem onde eles queriam que vocês fossem e não
para onde vocês deviam ir, para encontrar o que vocês são.

A falsificação foi terrível.

Agora, como o sabem, as franjas de interferências astrais tendo sido desagregadas, torna-se cada vez mais fácil,
para um ser no caminho, encontrar sua própria Verdade absoluta e não mais ser condicionado por qualquer verdade

exterior.

A crença, assim como já disse, se substitui pela experiência.

E a experiência é Verdade.
A crença é ilusão.

Ela se torna verdade para aqueles que querem conduzi-los para onde vocês não deveriam de modo algum ir para
encontrar o que vocês são.



***

Assim, sou levado, agora, a definir uma palavra, outra palavra, que é história.

Compreendam que, nesse nível, também, que vários ensinamentos lhes disseram que o tempo não existia, que a
linearidade do tempo (passado-presente-futuro), nos mundos Unificados, tem apenas existência ao nível de uma

crença.

De fato, o tempo não se desenrola segundo um sentido, sempre conhecido, de passado, presente, para o futuro, mas
ele se desenrola nos dois sentidos.

Alguns seres, visando escravizar sempre mais a humanidade, como é o caso desde 320.000 anos, estabelecidos no
que é chamada de 2ª e 4ª Dimensão, conhecem perfeitamente a matriz temporal e a trama matricial

temporal existentes no mundo em que vocês estão prisioneiros.

Bastava portanto ‘modificar a história’ para que, instantaneamente, seu presente e seu futuro fossem mudados, a fim
de fazê-los, aí também, ir sobre as linhas diretivas onde eles queriam poder ir e não para onde a liberdade podia

conduzir vocês.

Assim, portanto, a palavra história, em si mesma, se encontra em sua linguagem popular.
Quando um ser humano diz a outro ser humano: “você me conta histórias”, isso significa, obviamente, que ele mente.

Agora, eu volto, de maneira pontual, ao significado mesmo da palavra história, visto não em sua pronunciação e em
sua aceitação, mas mais segundo a origem silábica da língua original.

IS é a primeira sílaba de Isis.
IS é Verdade.

IS e TORIA significa «em transversal na Verdade».

Assim, portanto, a história é o que vem fazer obstáculo à Verdade, obrigando-os a adotar posições, comportamentos
e consciências colocando-se sobre, aí também, as linhas de menor resistência.

***

Nesse sentido, nós lhes repetimos, sem parar, que não há Verdade que não seja a sua, que não há experiência a
não ser a sua.

Isso não é feito para fechá-los no ego, mas para fazê-los descobrir que vocês deveriam Vibrar por vocês mesmos,
pensar por vocês mesmos, elaborar por vocês mesmos e não mais serem submissos a qualquer condicionamento.

Os primeiros condicionamentos não são sociais, mas históricos.
Eles decorrem diretamente da aplicação, em sua Dimensão, de dados falsificados da história.

Não está em meu propósito dizer-lhes o que é justo ou falso porque, aí também, ainda uma vez, isso seria demonstrar
dualidade.

O importante não é saber se a história é verdadeira ou falsa, o importante é saber que a história que lhes contaram
os leva para onde querem que vocês vão e não para vocês mesmos.

Há, portanto, uma diferença essencial entre a adoção de uma verdade histórica, em sua Presença a si mesmo, com
relação a uma história que lhes foi condicionante e escrita do zero, para fazê-los ir para onde vocês devem ir.

Eu os lembro que, mesmo na matriz, frequentemente foi dito por alguns humanos que a história pertencia e é escrita
por aqueles que ganham.

Isso é completamente verdadeiro e era completamente verdadeiro até o presente.
Porque, aqueles que escreveram a história são aqueles que vocês não vêem, que conhecem o escoamento linear do
tempo (passado-presente-futuro), situando-se, ao mesmo tempo, nos três tempos e cuja única finalidade é mantê-los,
pelas linhas diretivas de menor resistência, nas verdades falsas e numa história que não é, nem verídica, nem mesmo

autêntica, mas, sim, escrita e reescrita para fazê-los ir para onde eles queriam que vocês fossem, ou seja, ao mais
longe de vocês mesmos.

É exatamente o que vocês veem nesse mundo chamado de materialista (neste período de final de era, como dizem
os orientais, de Kali Yuga), em que não há mais qualquer esperança, mesmo da existência do Ser, para além da

materialidade.
A tal ponto que, mesmo em algumas escolas espirituais, vêm-se querer melhorar a dualidade, a fim de fazer o que é

chamado de paraíso sobre a Terra, esquecendo, assim, as palavras de Cristo: “vocês não são desse mundo” ,
querendo, a todo custo, equilibrar, pelo bem, o mal existente devido a alguns desejos, que são, de fato, os mesmos

indivíduos que aqueles que lhes propõem o bem.

E assim é mantido, de maneira inexorável, pela alternância bem/mal, o estabelecimento da dualidade e a infinidade de
encarnações que vocês têm que tomar nesse mundo, prometendo-lhes que, num dia próximo, vocês sairão, na

condição de fazer suficientemente o bem.



E a armadilha é fechada novamente.

***

Assim, portanto, a verdade da cabeça (porque é disso que se trata) não será jamais a Verdade do Coração.

A Verdade do Coração é Vibração.

Ela não é nem suposição, nem projeção, nem antecipação, nem mesmo resultante de qualquer passado.

É nesse sentido que os alguns seres que encontraram a dimensão da autenticidade e da Verdade absoluta lhes
disseram que foram capazes de suspender o tempo.

É nesse sentido, também, que lhes cabe, agora e, com a ajuda da Luz Vibral em seu triplo componente permanente,
tal como se efusiona sobre a Terra, encontrar sua própria Verdade.

E sua própria Verdade não poderá jamais estar numa crença qualquer, mas, bem mais, no estabelecimento da
simplicidade do Coração, da humildade do Coração e da Vibração.

E, fora disso, eu diria que não há salvação.

A única porta é, e continuará sempre, o Coração.
E o Coração não se importa com o que vocês foram.
O Coração não se importa com o que vocês serão.

O Coração não se importa com qualquer prevenção ou previsão de qualquer futuro, que esse futuro se refira a
amanhã ou ao próprio final desse Tempo que é anunciado, programado e decidido.

É nesses tempos reduzidos que vocês devem escapar da história.
E quando eu digo escapar da história, é portanto escapar da verdade falsificada, que ela seja sua história ou que

seja mesmo a história do mundo, porque vocês não podem encontrar qualquer Verdade, deslocando seu sistema para
o passado.

Porque vocês não podem, do mesmo modo, encontrar qualquer Verdade deslocando-se para o futuro.

Realmente, apenas na parada do tempo que vocês escapam do plano matricial temporal e espacial da matriz.
Esta parada do tempo necessita, como lhes foi dito e repetido, a parada do conjunto de funções correspondentes à
referida matriz e, em particular, o que é chamado de emoções, o mental, permitindo então, ao nível da Energia e da

Consciência que a segue, reajustar-se, no instante presente, que eu prefiro, de minha parte, chamar de Tempo Zero,
ou seja, ao tempo em que vocês não estão mais submissos a essa linha matricial que os impulsionou do exterior, a

fim de conduzi-los para sempre mais de ilusão, e para mais de sofrimento.

***

Apenas nessa parada do tempo que se encontra a Alegria Interior.
Apenas nesse Tempo Zero que a ignição da Coroa Radiante do Coração pode ir a seu termo.

Obviamente, basta encontrar esse Tempo Zero uma única vez, para que a trama do tempo, a sua, como a do
universo, na matriz falsificada, não se torne mais eficaz para vocês, a título individual.

Mas, obviamente, nesse nível, existe um fenômeno de massa, de ‘limiar limite’, que faz com que uma egrégora de Luz
se crie e permita sair da história falsificada para entrar em sua própria história, privada de passado e de futuro na

matriz, mas inscrevendo seu programa na Verdade a vir, ou seja, em sua Eternidade.

O que lhes digo é importante, não tanto ao nível da significação das palavras, enquanto vocês mesmos não tenham
Vibrado e vivido em vocês.

Olhem como o conjunto do sistema os têm habituado e condicionado a definir sua Presença no instante presente em
função do que vocês herdaram de seu passado e em função do que vocês desejariam herdar em seu futuro.

Ora, apenas na condição expressa de descondicionar esse passado, e de desprogramar esse futuro, é que vocês
chegarão a parar o tempo e que vocês se extrairão do que eu chamei de plano matricial tempo-espacial.

É o único modo de sair deste universo matricial.
Não há outro.

***

Vocês devem, portanto, rever o conjunto de crenças, o conjunto de condicionamentos existentes em seus
pensamentos, como nas programações de consciência e energéticas que os extraiu de seu Coração, ou seja, de sua

própria Presença a vocês mesmos, para estabelecê-los na cabeça.

O paradoxo é que vocês devem ir da cabeça para o Coração.

Aqueles que permanecerem na cabeça não poderão aceder ao Coração.



Convém, portanto, encontrar o Coração, o mais rapidamente possível.

E, quando dizemos, uns e outros, o mais rapidamente possível, vocês o sabem, o tempo é descontado.
Ele é realmente descontado.

A única solução real, verídica, ao nível absoluto, é tocar essa parada do tempo, a fim de se extraírem, literalmente, de
maneira definitiva, desta linha matricial que lhes é imposta desde tempos imemoráveis.

A Vibração, a Luz Vibral, é o meio.
É a única maneira.

Por intermédio das partículas de Luz chamadas de Adamantinas, lhes é possível e permissível extraírem-se desta
matriz, penetrar o Corpo de Estado de Ser.

De fato, o único obstáculo, desde 17 de julho de seu ano, para o acesso ao Estado de Ser, é apenas seu próprio
condicionamento.

Não há outro obstáculo, doravante, ao nível dos sistemas, quaisquer que sejam, excetovocês mesmos.

Assim, isso pode ser dito deste modo, vocês são vocês mesmos um obstáculo para seu próprio acesso ao Estado de
Ser e à sua Vibração.

Não há inimigo, não há mais inimigo exterior.

Há simplesmente ‘linhas de programação’, ainda eficientes, mantendo-os na ilusão.

Quando a Luz Adamantina penetrar esse mundo, ela destruirá, de maneira definitiva, essas linhas matriciais.
Essas linhas matriciais, recolocadas em conexão com a Fonte, continuarão a existir, por um determinado tempo,
permitindo, através de dados em ressonância com o estabelecimento da Verdade absoluta, restabelecer esta

Verdade absoluta, mesmo no plano matricial, que terá, literalmente, mudado para outro lugar.

***

Resta-lhe, portanto, efetivamente, um tempo limitado para desconstruir, em você mesmo, o que o impede, você
mesmo, de aceder ao seu Estado de Ser.

Não esqueça que o Estado de Ser não deve ser uma crença a mais, substituindo outra crença.

Que a Vibração do Coração e o estado de Alegria não devem ser uma crença substituindo outra crença, mas que
deve ser uma Vibração vivida que é a chave de acesso para outra coisa que a verdade que você vive, que apenas

tem tempo limitado, doravante, para viver e para experimentar.

É neste espaço que você vai, se o deseja, vai para sua liberação total, que necessita sair de todos os
condicionamentos, sem exceção.

Não há qualquer regra exterior a você mesmo que se mantenha diante da Verdade do que você é.

Simplesmente, não basta crer.
É preciso ainda manifestá-la, em Unidade e em Verdade.

Se a evolução da Consciência, a transformação, mais precisamente, da Consciência, não tivesse sido desejada pela
Onda Galáctica – assim como isso se reproduz todos os 52.000 anos – vocês não teriam jamais podido escapar

desse condicionamento.

Assim, portanto, a vida, mesmo na matriz, não é nem experiência, nem evolução.
Ela é unicamente programação e condicionamento.

O mais belo dos subterfúgios era fazê-los crer, pelos Arcontes, que vocês evoluíam nesse mundo e que vocês
passavam sua vida a se purificar e a irem para sua liberação.

Enquanto que, olhando na Verdade absoluta da Unidade como evolui esse mundo desde mais de 50.000 anos, nós
diríamos que, ao inverso do que vocês creem, ele se afunda cada vez mais na escravidão.

Hoje, nos tempos que vocês vão viver, a experiência da Verdade absoluta deve se instalar no Coração dos seres.

Esta é a última etapa, a última porta.

Aquela que convém passar, no sentido coletivo, a fim de ir para esta liberação que lhes é anunciada.
Esta liberação que lhes é anunciada virá e está programada.

Somente a Fonte conhece a data.
Mas ela está inscrita na Verdade absoluta que vocês têm a viver.

O que nós sempre esperamos, se é que se possa falar de esperança, é que o reino da Luz Vibral autêntica se
estabeleça para um máximo de consciências fechadas.

Enquanto vocês não tocarem e Vibrarem na Coroa Radiante do Coração, vocês não têm qualquer meio de se fazer
uma ideia, por vocês mesmos, e de viver a Verdade absoluta.



Convém, portanto, o mais breve possível, instalar-se nesta Vibração.
A adição das últimas Chaves Metatrônicas, que permitem viver a Roda na Roda, tal como foi chamada, permitirá, de

maneira ressonante, colocar-se na Vibração em meio à Coroa Radiante do Coração.

Não restará mais, então, senão um ato de abandono (não mais à Luz, mas de abandono do ego) para acender o
Triângulo Sagrado inferior, permitindo-lhes reunificar a Tripla Lareira.

Somente a partir daquele momento é que vocês serão totalmente livres.

***

Cabe a vocês, portanto, determinar, em sua vida, em sua Consciência Ilimitada, o futuro que vocês visualizam.

Sabendo que o futuro será estabelecido não por seus desejos – que se exprimem unicamente na personalidade –
mas unicamente pela Vibração.

Apenas a Vibração os conduzirá, por intermédio da Consciência, para onde vocês devem ir.
Em nenhum caso as projeções de desejo de Luz, em nenhum caso os desejos de liberação, mas o estabelecimento,

real e autêntico, de sua própria liberação na Luz Vibral.

Não há outro mecanismo, não há outra possibilidade para aceder ao que se denomina Estado de Ser, ao seu ‘corpo
de Eternidade’.

Isso necessita, efetivamente, a supressão do conjunto de sinais chamados de emocionais, chamados de mentais,
de crenças chamadas de projeções, de condicionamentos, que são os freios essenciais para o estabelecimento do

seu Estado de Ser.

Lembrem-se de que certo número de condicionamentos limitantes, procedentes desse mundo, lhes aparece
doravante claramente.

Os últimos condicionamentos são procedentes do seu próprio ego, mesmo se ele não tem mais a superioridade –
para aqueles que tiveram êxito em Vibrar na Coroa Radiante do Coração – que procurará, de todas as maneiras, se

impor.
Porque ele sabe pertinentemente que um acesso ao Estado de Ser assinala a morte definitiva deste ego e, portanto,

do seu mecanismo de funcionamento.

Há, através disso, um processo de desidentificação a realizar: não para fazer morrer o ego, não para rejeitá-lo
enquanto ilusão, mas para transcendê-lo pela Luz Vibral.

O abandono do ego é efetivamente a última etapa, após o abandono à Luz, permitindo-lhes, após a revelação das
últimas Chaves Metatrônicas, acederem ao seu Estado de Ser.

Aí está, bem amados Filhos da Luz, o que tinha vontade de Vibrar com vocês, dentro do que é chamado de história e
dentro do que é chamado de verdade, a fim de ajudá-los pelas palavras, pela Vibração, a irem sempre ao mais

próximo da sua Verdade.

Não aquela que queremos impor-lhes, mas aquela que desejamos ver Vibrar em seu Coração, em seu Amor, pela
Vibração do Coração que é o único Amor verdadeiro.

Recebam todo meu Amor.

************
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Questão: você pode desenvolver sobre o perdão?

Bem amada, o perdão pode ser encarado em diferentes níveis.

Existe um perdão relativo às emoções.

Existe um perdão relativo a um ato mental.

Existe um perdão relativo a um ato real da Consciência, independentemente de qualquer pressuposição existente no
emocional ou no mental.

O verdadeiro perdão é aquele que libera.

O perdão é liberação, porque o perdão permite, literalmente, desagregar uma ligação em ressonância com duas
pessoas, por exemplo.

Vou tomar um exemplo, profundamente comum na humanidade em todos os tempos.
Vou tomar um exemplo específico.

Dois seres humanos se amam e, um dia, não se amam mais.

Que fazem eles?

Eles se divorciam.

Ora, se eles se divorciam, é justamente porque não se amam mais.

Naquele momento, existe certo número de ressentimentos que vão tecer, literalmente, um laço [uma relação],
enquanto que eles mesmos encaram conscientemente liberar seus laços.

Ora, o que se libera, afastando uma pessoa de vista, apenas faz reforçar os ressentimentos e os laços existentes em
outros níveis, conduzindo a experimentar a ‘lei de ação/reação’ de vida em vida, chamado de carma.

Assim, portanto, a dissolução de um laço social, de um laço afetivo, não se traduz absolutamente pela dissolução do
laço existente ao nível consciente e Vibratório.

Isso apenas pode se realizar através do perdão.

Ainda é preciso compreender que o perdão não deve ser algo se situando, justamente, lá onde se situam os laços.

O perdão é um ato de consciência, visando liberar e livrar o outro de toda ressonância existente e fazendo com que,
de um modo quase inexorável, esses seres sejam chamados a se reencontrar de vida em vida, em papéis diferentes,

reproduzindo-se sem cessar na matriz.

Obviamente, hoje, o perdão que é necessário não é um perdão relacionado aos seus descendentes, ascendentes,
histórias passadas, mas, bem mais, um perdão que diz respeito a você mesmo, na Coroa Radiante do Coração,

visando se estabelecer na Vibração.
O perdão que não faz participar a Vibração do Coração não é perdão, mas imaginação.

O perdão real situa-se nesse nível.

Ele vai dissolver todos os laços, não pelo ato de perdão em si, mas, sobretudo, pelo ato Vibratório de destecer e de
desamarrar os laços empreendidos na matriz.
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Isso apenas se pode fazer pelo acesso à Unidade.

Muitos seres expressaram-se e participaram desta noção de perdão, em uma visão extremamente mental,
extremamente emocional, do que é o real perdão.

Guardem simplesmente que o perdão se situa além do aspecto meramente simbólico, além do aspecto meramente
emocional ou meramente mental.

Ele é um ato consciente Vibratório, visando desconstruir e desamarrar um laço que, frequentemente, existe de vida
em vida.

Cada um experimentando, através desse laço indissolúvel, algumas posições, fazendo com que um dia, aquele que
foi seu algoz será um dia sua mãe.

Isso dito, é preciso relativizar pelo fato de que a matriz chega a seu termo.

Hoje, o perdão essencial consiste em queimar, em você, por intermédio da Luz Vibral, tudo o que o liga à ilusão.

É preciso também encarar sua consciência que se libera, sem qualquer ressentimento, com relação aos seres que
não evoluem na mesma Luz Vibral.

Convém, nesse nível, deixá-los livres para permanecerem no livre arbítrio, no ressentimento, se tal é o desejo deles.

Basta, de fato, que um dos dois seres na relação cármica ou em ressonância de ligação, desperte seu Corpo de
Estado de Ser, para que o conjunto de ligações existentes para esta pessoa se dissolva por si.

Não é portanto necessário que a outra pessoa incriminada ou a outra situação realize esse perdão.

Em suma, você detém em você, por intermédio da Vibração do Coração, o conjunto de possibilidades de perdão.

***

Questão: você pode desenvolver sobre o orgulho espiritual e suas armadilhas?

Bem amada, o orgulho, no sentido espiritual, pode tomar diferentes faces, diferentes facetas, diferentes
apresentações.

O que, hoje, é o mais presente em seu mundo, corresponde à identificação de um ‘princípio causal’, certamente
inscrito em seu DNA.

Assim, efetivamente, é muito provável que você já tenha encontrado seres que fingem ser isso ou aquilo.

Fingindo ser tal pessoa ou tal outra pessoa, esses seres se afastam do que eles são realmente.

Porque o que você é, é de toda Eternidade, e não tem que ser referenciado relativamente a uma história ou com
relação a um passado, porque isso desequilibra seu sistema, para as pessoas que o afirmam.

Afirmando então, por orgulho espiritual, esta identificação com um ser elevado, realmente e em Verdade, há
despolarização desse sistema ao nível do passado.

Há, portanto, afastamento do instante presente.

O orgulho espiritual está também frequentemente presente sob forma de falsa humildade, em que o ser vai afirmar
uma espiritualidade para aceder a certo número de privilégios, considerando que estes vão permitir encontrar um

sentido para sua vida, na matriz.
Aí se situa a armadilha mais importante do ego espiritual, que é fazê-los crer que a Luz Vibral será destinada a

estabelecê-los na Alegria, nesse mundo.

Vocês aí estão, pelo momento, nesse mundo, e a Alegria lhes permite atravessar o que é para atravessar, de maneira
muito mais simples e leve que o que seria, se vocês não estivessem centrados na Vibração do Coração.

O orgulho espiritual pode, enfim, tomar aspectos geralmente escondidos, em relação com a vontade de trazer, para o
ego, tudo o que é vivido no plano Vibratório.

Nesse sentido, eu já falei do ‘abandono do ego’, que nada tem a ver com o ego espiritual, mas, bem mais, o
abandono do ego em total consciência, para aceder ao Estado de Ser.

O orgulho espiritual, enfim, é aquele que quer se identificar, dentro de uma falsa humildade, para seguir um caminho
específico, querendo, assim, imitar uma entidade, uma Consciência e afastando-se, por aí mesmo, de seu próprio

caminho.

Eis, então, as formas as mais comuns do que é observado, de orgulho espiritual, que, eu a lembro, não pode existir a
partir de que a Coroa Radiante do Coração se instale em você, pelo princípio de abandono à Luz.

***



Questão: nossos Anjos Guardiões foram também presos por esta falsa verdade?

Bem amada, tudo depende do que é um Anjo Guardião, no plano Vibratório.

Alguns Anjos Guardiões são, efetivamente, seres presos na matriz.

Alguns Anjos Guardiões situam-se ao nível das esferas Unificadas, vindos, por intermédio de certo número de canais
de comunicação, como eu o faço no interior desse canal, conectar as pessoas que são guardadas na matriz.

Assim, portanto, os Anjos Guardiões não são uma categoria específica de Anjo, mas sim,uma categoria de entidades,
cujo cargo é, efetivamente, velar, mesmo na matriz, como no exterior da matriz, para que certo número de coisas não

vá demasiado longe, num sentido como no outro.

***

Questão: alguns desses guardiões tentaram nos livrar da matriz?

Isso foi impossível, bem amada.

Até o estabelecimento da vinda da Luz, por intermédio de seu primeiro componente, chamado de Espírito Santo,
ocorrida quando do primeiro portal galáctico no mês de agosto de 1984, era estritamente impossível sair da matriz.

***

Questão: a falsificação foi permitida pela Fonte? Qual é a utilidade para a humanidade?

Bem amado, foi, efetivamente, num primeiro tempo, permitida pela Fonte, porque o Arcanjo Lúcifer e os Arcontes
propuseram um princípio de compressão da Luz, conduzindo pra uma estrutura de carbono alterada – como as que
tinham sido criadas por Maria, de modo original – cujo objetivo primeiro teria sido o de fazer ressoar, ainda mais, a

Luz.

Ora, é exatamente o inverso o que se produziu.

A partir daquele momento, as forças da Luz autêntica não cessaram de querer restabelecer a Verdade e a Unidade
nas matrizes de carbono.

Em resumo, pode-se portanto dizer que isso estritamente não teve qualquer sentido.

Assim como eu já o disse, não existe qualquer evolução na matriz, contrariamente ao que vários ensinamentos
tentaram fazê-los crer.

***

Questão: há algo de importante que não tenha sido falsificado?
O Coração e a gota de imortalidade que foram mantidos em atividade pelo sacrifício dos Elohim, ocorrido quando do

Concílio de Alta, na Criação de Atlântida, em 50.721 antes de Cristo.

Cada ciclo, certo número de entidades, vindas de Dimensões as mais elevadas, se deixam prender, voluntariamente,
na matriz, a fim de não perder a herança de Luz e da Vibração.

A única coisa não falsificada, hoje, nesta matriz, são vocês mesmos.

O que vocês são, justamente, na Coroa Radiante do Coração.

Todo o resto é apenas falsificação e entrave para sua liberação.

***

Questão: a morte do mental e a morte do ego são a mesma coisa?

Bem amado, o mental é um dos componentes do ego, mas não é a totalidade do ego.

O ego é o resultante de condicionamentos, de crenças, de ilusões, de certo número de laços existentes que unem o
ego à matriz, seja através de pessoas, de situações, de lugares ou ainda de Energias, no sentido o mais amplo.

O ego é, portanto, constituído da consciência do «eu», dentro, não do si, mas dos jogos existentes na dualidade,
entre uns e outros, da interação permanente que existe entre as Energias da Sombra e da Luz, tanto manifestadas
em você como no exterior de você, como no conjunto de relações e de tomadas de poder, ou de entregas de poder,

existentes na vida que você leva, qualquer que seja.



O ego é, portanto, constituído de um conjunto de coisas.

O mental é um dos elementos do ego, mas não é sua totalidade.

***

Questão: sabendo que há duas Coroas da cabeça, a primeira seria as duas Estrelas de Maria e a segunda, é o que?

Bem amada, as duas Coroas são centradas sobre o ponto central, chamado do Bindu, em relação com o Vajra ou
Fonte de Cristal, como eu disse, e como foi anunciado, ao Veículo ascensional Merkabah.

A Coroa na Coroa é constituída, justamente, do que é chamado de quatro Hayot Ha Kodeshou os quatro elementos
fundamentais.

Ela é a Coroa no interior da Coroa.

Há, portanto, nesta Coroa, que é a imagem, eu a lembro, do chacra do Coração, na Coroa Radiante da cabeça, a
ativação e a colocação em serviço dos quatro elementos ou quatroHayot Ha Kodesh - Espírito do Fogo, Espírito da

Água, Espírito da Terra, Espírito do Ar -, que, quando estão conjugados às 12 Estrelas de Maria, permitem-lhe
resgatar o quinto elemento ou Éter, através da Merkabah ou Veículo Ascensional.

***

Questão: essas duas Coroas giram no mesmo sentido?

Bem amada, é muito difícil assimilar os movimentos, porque eles são múltiplos.

Não existe um único sentido de rotação na Coroa Radiante do Coração e na Coroa Radiante da cabeça.

De fato, a rotação de uma Coroa Radiante não é a rotação de um chacra, que se faz no sentido dos ponteiros de um
relógio.

Nesta Coroa Radiante existe certo número de circuitos, alguns sendo no sentido horário e outros no sentido anti-
horário.

Existem muito numerosos, ilustrando o que é chamado, em linguagem figurada, de ‘24 fios de Luz’ da alma em
encarnação.

Esses fios giram, alguns num sentido e outros em outro sentido.

Os ‘24 fios de Luz’ são representados no momento em que a alma se encarna vindo da matriz astral e penetrando na
matriz manifestada desse mundo, quando a alma emite, literalmente, certo número de fios de Luz para ancorar a alma

na manifestação.

São esses ‘24 fios de Luz’ da alma que giram, não mais desta vez no que é chamado deGota vermelha e Gota
branca, mas, diretamente, na Coroa Radiante da cabeça e do Coração.

***

Questão: o abandono à Luz não leva automaticamente à morte do ego?

Bem amada, se houvesse morte do ego, você não estaria mais aqui.

Assim, portanto, o ego é mantido de diferentes modos, a fim de que você persista e permaneça nesse mundo, para ali
ancorar e ali semear a Luz.

O abandono à Luz é já um ato importante mesmo no ego.

Mas o abandono do ego ocorrerá, de maneira definitiva, no momento final de sua Presença nesta Dimensão.

Há, portanto, necessariamente, ainda, um ego.

A diferença fundamental é que, quando você está no Estado de Ser, seja em Vibração, em Verdade, do seu corpo de
Estado de Ser, quando você volta nesta matriz, o ego está totalmente submisso à vontade do Estado de Ser.

O Supramental submete inteiramente o mental.

Assim, o que constituía o ego (as emoções, as crenças, o mental, certo número de comportamentos na ilusão)
permanece, mas não são mais proeminentes, não estão mais na dianteira da cena porque, naquele momento, é a

Vibração da Unidade que se estabelece no ego.



Mas o ego apenas irá morrer, em última análise, no instante final da sua Presença nesse mundo.

Isso necessita de uma preparação.

Do mesmo modo que a ignição da Coroa Radiante do Coração se fez, para muitos dentre os humanos – que
seguiram os Casamentos Celestes ou que têm, agora e já, vivido o primeiro portal galáctico, há quase 30 anos –

devem viver, hoje, esse processo.

Houve, portanto, uma preparação extremamente longa.

A última preparação, a que vocês vivem, não durará mais de um ano.

***

Questão: o gênero, masculino ou feminino, do indivíduo em 3D, determina a polaridade?

Bem amada, absolutamente não.

Existe certo número de almas, que tomaram encarnações extensivas na matriz, sob forma masculina e sendo, no nível
da sua alma e do seu Espírito, de polaridade feminina, e vice-versa.

Não há, portanto, acordo, concordância Vibratória, existente entre sua polaridade sexual, nesse mundo, e a
polaridade do seu Espírito nos mundos do Estado de Ser.

Não procure, tampouco, encontrar uma correlação entre certo número de características chamadas de energia
feminina na ilusão e de energia feminina existente no Estado de Ser, mesmo se encontre, efetivamente, certo

número de arquétipos comuns.

Assim, portanto, a Força Criadora está ligada, diretamente, às entidades femininas e não às masculinas.

***

Não temos mais perguntas.

***

Bem amados, eu constato que não houve questões concernentes aos fatos históricos.

E eu agradeço.

Isso prova, de modo claro, mesmo se não estiver ainda evidente para vocês, que vocês assimilaram que de nada
serve julgar o passado, que o passado é letra morta.

Que convém por vezes compreender as ações, mesmo de sua Presença, como fator limitante.

Isso existe, obviamente, em sua própria história.

Por exemplo, condicionamentos existentes naqueles que vocês chamaram de seus pais e que os fecham,
literalmente, através de certo número de faltas ou de injunções, nos modos de funcionamento que podem, hoje,

parecer-lhes limitantes, e que o são, realmente.

Esse mesmo processo está em obra ao nível coletivo.

Era portanto importante, aos nossos olhos, que vocês tomassem cada vez mais consciência, a fim de não somente
iluminar o que, em vocês, está ainda presente, mas, iluminar também, como Semeadores da Luz e Ancoradores da
Luz, as zonas de Sombra existentes na própria matriz, porque, na matriz, existem, como o sabem, ainda zonas que

são, de algum modo, ao abrigo desta falsificação.

Isso lhes foi exprimido, em particular no que existe na natureza e em alguns povos ali existentes.

É tanto mais verdadeiro que a maioria dos condicionamentos, vocês compreenderam, no coletivo, vem diretamente
da história, vem diretamente do que vocês chamam de sociedade, em seu sentido o mais amplo.

E que a Luz, a revelação da Luz, pela Vibração do Coração, dentro do que vocês são, deve levá-los a estarem
lúcidos sobre as regras de funcionamento sociais, afetivas, tais como elas existem nos diferentes mundos em que

vocês convivem ainda.

Não para extraírem-se e excluírem-se, mas, sim, para estarem lúcidos dos prós e contras do que vocês chamam de
sociedade e suas relações sociais, interpessoais, e, mesmo, afetivas.

Isso participará grandemente para sua liberação, para sua leveza e para sua Coroa Radiante do Coração.

Mesmo se, para o momento, para muitos de vocês, vocês estejam ainda submissos às leis da matriz, convém vê-las



pelo que elas são, como fator limitante.

Esta lucidez permitindo, no momento vindo – esse momento situando-se entre o Anúncio de Maria e o seu próprio
Despertar às três últimas Chaves, quando vocês não poderão mais funcionar no que é falsificado – naquele

momento, a hora terá bem avançado para a resolução final.

Não haverá, portanto, que se inquietar por qualquer insuficiência ou qualquer falta do que quer que seja.

Lembrem-se de que a Luz é Inteligente, de que ela está apta a nutri-los, de que ela está apta a conduzi-los, de que
ela está apta a curá-los, de que ela está apta a preservá-los, até o momento oportuno.
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, que A Fonte os preencha de Graça.

Eu venho, nesse espaço, hoje, para falar e Vibrar sobre alguns conceitos e algumas Vibrações, simultaneamente,
relativos à Verdade, ao Coração e ao Amor.

Como eu lhes disse, a Verdade pode ser absoluta ou relativa.

Na 3ª. Dimensão dissociada, local em que sua Consciência se expressa, a Verdade absoluta não pode existir.

A verdade é então relativa.

Realmente, o mesmo fato, o mesmo evento, pode ser visto de uma variedade de pontos de vista, sabendo-se
pertinentemente que o ponto de vista, já, modifica o que é observado como fato.

Esse princípio é hoje perfeitamente reconhecido em seu mundo, pela física, onde o próprio observador modifica o que
é observado, chegando, por aí, a uma lei conhecida na ilusão, denominada ‘princípio de incerteza’, de Heisenberg,

que enuncia muito simplesmente que uma partícula pode estar presente em dois lugares simultaneamente.

Isso corresponde perfeitamente ao mesmo princípio da existência da matriz, e da Dualidade da matriz, fazendo-os
sistematicamente imaginar um ponto de vista e seu contrário, segundo o ‘princípio de análise dual’ da matriz,

constituído e presente mesmo em seu cérebro, impedindo-os de ver, de perceber e de Vibrar em meio à Verdade
absoluta pertencente aos mundos Unificados.

O contato e a ressonância, no seu Coração, do Estado de Ser e do Ilimitado, fazem ressonar e Vibrar o Coração e a
Coroa Radiante do Coração.

Nesse momento, um ponto de vista não é jamais fixado como sendo branco ou preto, “bem” ou “mal”.

É o momento em que o observador não pode mais modificar o que é observado, fazendo cessar instantaneamente a
lei de Dualidade ou lei de Ação / Reação, explicando e materializando, em meio à matriz, a lei de Ação de Graça,

substituindo, pelo Fogo, a Ação/ Reação.

***

O ponto de vista Unitário se torna então neutro, sem efeito sobre o que é observado, se isso não é ele próprio pela
Inteligência da Luz, seguindo-se nesse momento.

Naquele momento, não há mais Verdade relativa.

Não se pode mais então, se expressar ou se manifestar de Dualidade, nem, não mais, de falsidade.

Tendo atingido (pela Graça da Unidade, pelo Fogo do Coração) a Verdade absoluta, o que acontece e flui em meio
aos mundos dissociados não pode mais ser afetado de qualquer julgamento de valor, de Verdade relativa, de

Verdade deturpada, mas sim, unicamente da Verdade do Amor que, naquele momento, vê do mesmo ponto de vista e
da mesma Consciência, o que participa da Verdade relativa, como da Verdade deturpada, sob o mesmo ângulo

Unitário.

Esse ângulo Unitário não é mais um ponto de vista limitado, mas bem um ponto de vista que eu qualificaria, em
palavras, de ‘panorâmico’, não exclusivo mas inclusivo, onde o “bem” e o “mal”, a Verdade e a “falsidade” não

assumem mais de todo uma coloração e um peso tal como é definido na Dualidade, elevando sua Consciência e sua
Vibração no Fogo do Coração.

A Verdade do Coração e do Amor se impõe então Interiormente e exteriormente.

ANAEL - 13 de agosto de 2010
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Os eventos e os fatos não são mais, então, vistos sob o ângulo limitado, mas em seu aspecto Ilimitado, bem além do
jogo da Sombra e da Luz, do “bem” e do “mal” e da distância.

A Consciência se eleva então na Unidade.

Nenhum julgamento de valor pode, portanto, desvanecer a Inteligência da Luz com a qual vocês ressoam e com a
qual vocês constituem Um.

Isso, certamente, não pode se estabelecer em totalidade, em meio à trama do tempo, num instante.

Trata-se de uma ressonância que se instala na conduta transitória, mas que deve, no término, diferente segundo
cada ser vivente, de maneira autônoma, seu Fogo do Coração, se estabelecer durável e definitivamente.

***

Dito em outras palavras, é o que pôde lhes expressar o Melquizedeque da Terra, Mestre Philippe de Lyon: a visão do
ego e da Consciência do ego é fragmentária e ilusória (*).

A escala de valor mesmo do “bem” e do “mal”, é definida apenas em meio à escala de valor da ilusão.

A Luz não é nem “bem” nem “mal”.

Ela é “bem” e “mal”, bem acima do “bem” e do “mal”: ela É.

Situando-se em meio ao ser, no Estado de Ser e na Vibração do Fogo do Coração, a Verdade é estabelecida de
maneira Unitária e então, absoluta.

Discriminar, discernir, estabelecer um julgamento de valor sobre si, sobre um fato relativo a Si, sobre um fato exterior
a si e, sobretudo, sobre um fato histórico, não tem mais qualquer sentido, nem qualquer direção, para se estar

estabelecido em meio à Verdade.

Há então, realmente e em Verdade, ausência de julgamento.

Toda visão querendo discriminar e principalmente, ali atribuir um valor, é apenas uma situação de referência isolada e
então fragmentada.

A Verdade é Unitária, ela os liberta, em totalidade, do que ditam as leis da matriz.

Seu corpo, naturalmente, ali está subjugado pela sua própria presença.

Mas o estabelecimento da sua Consciência em meio ao Estado de Ser, Presença Vibrante, faz com que sua
Consciência escape da força de gravidade e da estrutura do corpo, não para se evadir em uma ilusão outra e

fechada, mas bem para se estabelecer na Verdade do Coração e da Verdade do Amor.

Houve muitos seres humanos encarnados, por toda a superfície dessa Terra, tendo vivenciado lampejos de Unidade,
tendo permitido se expressarem, mesmo sem o viver, as Verdades do Espírito.

***

Querer julgar de “bem” ou de “mal” é uma ilusão a mais, fragmentada e fragmentando-os de sua Unidade, afastando-
os.

Não julgar não é, não mais, passar de um extremo a outro, mas bem integrar os extremos.

Onde?

No Centro.

O Centro é Fonte, o Centro é Coração, o Centro é Unidade.

É nele que resolvem os extremos.

Todos os extremos estando então contidos no movimento.

O Centro, quanto a ele, permanece imóvel porque Fonte.

Assim se estabelece em vocês, pela passagem da Cruz, o princípio de Unidade, de Unificação, o princípio de
resolução da Roda na Roda.

Isso é, antes de tudo, uma experiência Vibratória porque, se isso é adotado em palavras, sem o viver em Espírito e
em Vibração, isso permanecerá fragmentário.

Isso permanece, certamente, uma virtude que vocês poderão denominar teologal, mas não experiência.

Isso seria então, uma projeção de um quadro de referência, certamente idealizado, mas não seria, de modo nenhum,
a capacidade para Vibrar e viver em meio à Unidade.

A Unidade e a Verdade apenas estão presentes em seu Coração e em nenhuma outra parte.

Nós dissemos seguidamente que, no Coração, não há pergunta, nem resposta.



Há Ser.

Tudo, em seguida, absolutamente tudo, vai seguir de lá.

A questão mesmo que possa parecer a mais vital, chamando uma resposta, afasta do ser e endurece o caminho,
acalentando e criando a ilusão de um caminho que se desenrola em um tempo denominado evolução.

Ao passo que o Estado de Ser não é evolução, mas transformação.

A evolução seria o aprendizado, o discernimento do que é “bem” ou “mal”, em si, ao redor de si e no mundo.

Mas o mundo não é a Verdade.

A Verdade está fora do mundo e, entretanto, esse mundo deve voltar à Verdade.

Cabe então transformar-se para, literalmente, levar e conduzir o mundo à Unidade.

Enquanto há vocês e há o mundo, não há Unidade.

***

A Unidade não é o que se crê, o que se pensa, não é nem o "bem", nem o "mal".

A Verdade é ressonância, confiança, identificação à Fonte.

A ligação e o libertador é a Luz Vibral.

Apenas há completude na Unidade.

O mundo da ilusão, como o proclamam algumas tradições, é Maya.

Sua Consciência apenas faz ali se projetar e ali está, portanto, limitada, não por sua vontade, não, tampouco por sua
culpa ou sua responsabilidade.

Não há, aliás, responsabilidade, culpa a procurar.

Isso também seria Dualidade.

A insistência com a qual os Arcanjos, como os Anciões, como as Estrelas de Maria lhes falam do ‘Aqui e Agora’ é que
a chave está ‘Aqui e Agora’.

Ela não pode estar em outro lugar que Aqui, em vocês, e Agora, imediatamente.

A própria questão não está mais no Agora.

O outro não está mais no Aqui.

O próprio ‘princípio de projeção da consciência’, na Ilusão, concorre a ocultar-lhes as outras virtudes.

O próprio corpo (físico, de carbono, denso) participa, em sua globalidade, e não em seus constituintes, da Ilusão da
Dualidade, funcionando assim por golpes antagonistas e complementares.

O lado esquerdo, o lado direito.

Tudo isso é uma representação, uma imagem, como o sabem, refletida e não Vibral.

Apenas aceitando e materializando, na imagem e, portanto, na projeção, a Luz Vibral pode se resolver a equação.

***

Nenhuma verdade relativa ou verdade falsa poderá lhes permitir ir ao Coração.

Elas podem, simplesmente, afastá-los ou aproximá-los.

Mas o afastamento ou a aproximação não é a Verdade absoluta, mesmo se, na dinâmica da aproximação do Coração
possa existir uma exaltação.

A exaltação não é a Alegria.

A Alegria é Ser.

A exaltação é tensão para o Ser, mas não é o Ser.

E a tensão para o Ser, definitivamente, afasta do Ser.

Isso pode ser uma experiência.

O Ser não é uma experiência, é um estado.

Um estado da matéria e um estado da Consciência, onde a matéria não se reveste mais da mesma densidade.

Um estado onde o Espírito não funciona mais de maneira fragmentária, pela eclosão, no Ilimitado, de virtudes
chamadas de espirituais, mas que serão, antes de tudo, virtudes do Ser estabelecido na Unidade.



Eu diria mesmo, estabelecido na Tripla Unidade, revelando e desvendando o Mistério da Cruz, o Mistério da Tri-
Unidade, o Mistério dos 12 e dos 24.

A matriz aprisionante excluiu algumas leis.

Houve, realmente, ‘alteração da Criação’ e não Criação, como querem ensinar-lhes as verdades históricas
falsificadas, atribuindo a Criação a um instante e atribuindo à Criação, mesmo do mundo falsificado, uma evolução.

Mesmo se existam Unidades de Consciência, jamais uma assembléia de Unidades de Consciência pode criar um
Espírito, no máximo pode ser uma forma, na qual um Espírito pode ser inserido e enganado e fechado.

Essa é, de qualquer modo, a situação atualmente.

***

O Espírito se desperta pela Vibração.

Ele descobre, ele desvenda, mais exatamente, a Verdade absoluta, o que alguns de seus pensadores chamaram
de ilusão ou de presunção desse mundo, onde um ‘princípio de causalidade’ governaria o conjunto.

Mas onde está a causa e onde está o efeito?

A Verdade é Vibração, ela não é nem causa, nem efeito.

Ela É.

Estabelecer-se no Ser é portanto parar o tempo, parar mesmo a Dualidade em meio aos mecanismos, quaisquer que
sejam.

É entrar na Verdade absoluta, entrar na Luz, não a luz de alternância Sombra/Luz, luz refletida, mas entrar na Luz da
Vibração, que existe apenas ao Centro: no Coração.

Nenhum "bem", nenhum "mal" pode existir no Centro, por causa dos Princípios que estão presentes (todos também
equivalentes e sendo manifestados, que fazem falta na ilusão): Princípio de Unidade, Princípio Crístico, Princípio,

como o chamei, Hic e Nunc (Aqui e Agora), Princípio Alfa e Ômega (e outros, certamente), cujo movimento é
assegurado pelos quatro constituintes dos quatro Elementos.

***

A reunificação, na Unidade, apenas é possível pela Unidade.

E a Unidade não existe nesse mundo, eis que ele é justamente ‘cortado da Unidade’.

Não há portanto resposta no mundo, mas unicamente em outro lugar, lá, onde está a Unidade.

Mas convém, então, transportar o mundo para a Unidade.

É no que o conjunto desse sistema solar está ocupado, nesses tempos que vocês vivem.

Sair do tempo e, portanto, destruir a Ilusão do tempo.

Isso apenas se pode fazer pelo Centro, pela Verdade e pelo Coração.

Verdade não pertencente a esse mundo.

É preciso, se tal é seu desejo, portanto, aquiescer à Unidade que não é desse mundo,aquiescer à Luz que não pode
ser fechada nesse mundo, aquiescer à morte do que não é da Unidade.

Em outros termos, eu poderia chamar a isso de renúncia.

Renúncia à ilusão.

Renunciar, como diriam os Orientais, ao apego, à ilusão.

Isso não quer dizer, ainda uma vez, deixar a ilusão, mas ter renunciado a todos os apegos, não pelos atos,
unicamente, mas em Verdade.

É o preço, segundo as expressões desse mundo, a pagar, para ser livre.

É preciso renunciar a suas próprias cadeias para ser livre.

A cadeia, como o vimos, as cadeias, são procedentes, antes de tudo, das crenças, sem exceção, das projeções, sem
exceção, das relações, sem exceção, de tudo o que é incompleto, de tudo o que é Dual, sem exceção.

Isso é muito simples, mas terrivelmente complicado pelo Duelo, que só funciona na equação "bem"/"mal",
verdadeiro/falso.

Tanto mais que as ferramentas criadas pela necessidade da ilusão (mental, emoção) e não pelo corpo que existia
antes da falsificação, estão aí para, justamente, impedi-los de ir para isso.

É seu papel e sua função.



Eles não podem, portanto, lhes ser estritamente de qualquer ajuda [o mental e a emoção].

Vocês não podem, portanto, contar com eles, jamais, porque, mesmo se lhes dão a ilusão, é exatamente o inverso o
que eles produzem.

Esse princípio, eu o chamei de Abandono à Luz.

***

A Luz, por sua Inteligência trabalhando em vocês, se vocês a deixam trabalhar na desconstrução, além da dissolução
do que não é Unidade, permite então tornar mais leve o ego, a personalidade.

Em seguida vem, somente naquele momento, o que eu chamaria de última Crucificação, a última passagem da Cruz,
o retorno final ao Centro, etapa de seu tempo, se é seu desejo, esse desejo não sendo um desejo, mas a expressão

de um impulso da alma, verdadeiramente.

O único problema, e ele é enorme para a Dualidade, é que, a um determinado momento, esse mundo vai, ele também,
para a Unidade e a questão (que é um abismo quando se aborda do ponto de vista da Dualidade), é: que vão se

tornar aqueles que tiverem decidido, em plena consciência ou sem consciência, permanecer sobre esse mundo que
não estará mais nesta Dimensão, mas em outro lugar?

É nesses termos, de algum modo, na linguagem da Dualidade: ‘a vida é um beco sem saída’.

Como fazer com que vocês possam abordar, mental e emocionalmente, a transformação?

O que explica, neste espaço, para muitos, a ressurgência de atividade mental, a ressurgência de emoções que não
são uma regressão, nem um progresso, mas a colocação na Luz, para acolher como tal.

***

Vocês não são essas emoções, vocês não são esse mental, vocês são um Espírito Unitário.

Vocês são a Luz e vocês são Sementes de Estrelas.

Não há portanto que se colocar a questão de valor suficiente ou insuficiente, de "mal" ou de "bem".

A Verdade do Coração é independente desse mundo, de seu mental, de suas emoções.

Vocês têm, portanto, que conduzir, não um combate, porque o combate é, por Essência, duelo (é preciso um
adversário), mas vocês têm que, antes, justapor para identificar-se.

Não há aí qualquer jogo de palavras, mas sim uma realidade, uma Verdade absoluta.

Vocês são a Luz e vocês são a Vibração, vocês são a Coroa Radiante, vocês são o Sol e viver isso é o retorno à
Unidade e à Alegria, até o Samadhi, momento em que o Coração da Unidade, o Canto da Unidade está presente, em

vocês, porque vocês são isso.

É preciso também aceitar não mais jogar a Dualidade, e também não procurar, no exterior, uma causa ou um efeito.

Certamente, como o dissemos, as Consciências, as partículas novas, se derramam até vocês, mas elas apenas estão
aí para despertá-los.

Para, aí também, permitir-lhes fazê-las suas.

Não é preciso portanto nem culpar, nem se identificar.

Vocês não são suas emoções, vocês não são seu mental, vocês não são nada do que os fizeram crer.

Vocês são um Templo Interior e o corpo o é, em Verdade.

O que é necessário é, portanto, a capitulação, único modo de penetrar a Alegria, a Verdade, o Coração e o Amor.

O resto são apenas ocupações, ou, em sua linguagem, hipocrisias, dando-lhes a ilusão de existir e os afastando do
Ser.

Vocês não são nem seus medos, nem qualquer de suas projeções.

Vocês são a Eternidade.

Vibrando no Coração, é realmente o que vocês são.

Algumas visões dos Aborígenes australianos dizem que vocês vivem o ‘tempo do sonho’.

É exatamente assim que é preciso conceber sua vida, mas não com apatia, com seriedade, não na seriedade que
gera peso ou que torna triste, mas aí, desta vez, no sentido de sua responsabilidade.

Responsabilidade de responder e de ressoar à Promessa que vocês fizeram e que os fizeram esquecer, ao
Juramento que lhes fez a Fonte e o conjunto de Forças da Luz Vibral, de voltar.

Ainda é preciso que isso ressoe como a Verdade Absoluta, não como uma ideia ou uma concepção, mas sim,
realmente, como uma Vibração.



Então, naquele momento, vocês serão livres e Unificados.

Seu próprio caminho, na ilusão, mudará completamente.

Vocês se tornarão, naquele momento, o que vocês são, em Unidade e em Verdade.

Alguns seres, nesse momento, se exprimem entre vocês, vindo procurá-los nas últimas rugas de Sombra nas quais
vocês estavam escondidos.

Mas a Luz está aí.

*

... Efusão de energia ...

*

Assim como o apreenderam e compreenderam, a totalidade dos elementos da Luz Unitária está em vocês: Maria,
Miguel, a Fonte, os Arcanjos.

Permitam-me nos fazer comunicar, juntos, e esse será meu modo de agradecê-los por sua escuta, Vibrar, juntos,
isso: Unidade, Verdade, Ki-Ris-Ti.

*

... Efusão de energia ...

*

Na Paz e no Amor do Único e do Cristo, Anael lhes diz, até muito em breve.

************
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Eu sou Anael, Arcanjo

Bem Amados Filhos da Luz, eu acompanho Maria e Uriel.

Minhas palavras serão breves.

A Coroa Radiante do Coração é a sua ferramenta de comunicação.

Como lhes disse o Arcanjo Uriel, a Coroa Radiante do Coração reflete a sua Presença, reflete o seu Fogo e é
também a comunicação.

A comunicação de Coração a Coração é Paz e facilidade.

A comunicação de cabeça a cabeça é dualista e sofrimento.

Esta nova comunicação, que lhes é oferecida pelo acesso à sua Presença e à sua Unidade em um grau jamais
atingido, lhes dá acesso à instantaneidade e ao imediatismo da percepção.

Na Coroa Radiante do Coração tudo lhes é acessível.

O seu estado, como o Estado do outro.

O conhecimento ali está.

E ele ali é imediato e mediato, sem passar pelo filtro da razão e do mental.

***

No aprendizado da sua Presença que vocês realizam agora, vocês se tornam lúcidos, pela Vibração da Unidade, do
que é justo e do que não é justo.

Tomem guarda também para que o que não é justo não os faça sair da sua Presença, porque então isso de vai nada
servir e vocês deverão refazer o esforço para se restabelecerem na Presença e na Unidade.

Alguns aprendizados lhes foram facilitados desde o início deste ano.

O ‘acolhimento da Luz Crística em Unidade e em Verdade’ lhes permite hoje viver em outra oitava disso.

A comunicação de Coração, ainda uma vez imediata e mediata.

Nesta comunicação, não se esqueçam que tudo se torna para vocês transparente.

Que a transparência não é feita para julgar, para condenar, para supor ou para imaginar.

ANAEL – 7 de setembro de 2010
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A transparência é somente destinada para atravessá-los.

Para não ser bloqueada por qualquer filtro.

É efetivamente uma ‘comunicação nova’ que se estabelece em vocês, bem além das palavras, bem além dos olhares,
de Presença a Presença.

Neste estado, vocês captam tudo, absolutamente tudo, do outro como do Universo inteiro.

É por esta Presença e por esta comunicação que Maria se revela a vocês e que o Mestre da Luz se revela a vocês.

Nós sabemos que este aprendizado de comunicação nova será rápido para muitos de vocês, porque na comunicação
do Coração tudo é simples e fácil.

E se tornará cada vez mais difícil para vocês sair desta comunicação.

Na Presença, vocês são transparentes.

E o mundo inteiro, e o conjunto de suas manifestações lhes aparecem claramente.

***

Eu lhes falei a algum tempo da verdade relativa, da Verdade absoluta.

Cabe a vocês agora, na Vibração de sua própria Presença, que vocês devem discernir as verdades temporárias
relativas do instante, daquelas que são eternas e que tocam a Luz e o Ser e o Estado de Ser.

Cabe bem diferenciar o que é da personalidade efêmera e destinado a desaparecer, em vocês, como no outro.

Isso iria querer dizer também que vocês devem ver para além dos fatos da personalidade, da beleza do outro, no que
ele é na sua Eternidade, e não no que ele aparece em sua personalidade, qualquer que seja, mesmo a mais

detestável, ela é apenas uma ilusão e ela permanece uma ilusão.

O olhar do Coração e da Presença não é feito para julgar, para condenar ou para sair de sua própria Presença, mas
sim, mais para ali afirmarem-se e ancorarem-se cada vez mais.

É nesta condição que vocês viverão a Unidade.

Mas eu deixarei expressar-se Gemma Galgani, a Estrela da Unidade, sobre o que é justamente esta Unidade.

***

Como lhes disse o Arcanjo Uriel e como eu o confirmo, lembrem-se de que este aprendizado vai se realizar em um
tempo extremamente curto, porque é um aprendizado muito fácil.

Vocês estão na Alegria ou vocês estão no sofrimento.

É muito simples.

É muito simples diferenciar a Alegria e o sofrimento.

Cabe a vocês decidir, a cada instante, a cada momento, onde vocês querem se colocar.

Qualquer que seja a circunstância de sua vida que pode afetá-los interiormente como exteriormente, vocês são
capazes de se estabelecer na Presença ou não?

Daí decorrerá toda sua manutenção na Alegria ou sua recaída no sofrimento.

Bem Amados Filhos da Luz, que a Presença os preencha de Graça, de Alegria e de transparência.

Eu vou ceder agora o lugar à Estrela da Unidade.

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

Anael_7-9-10
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 Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, bem-vindos a esse espaço.

Recebam minha Gratidão pela sua presença.

Eu venho, hoje, deixá-los colocar-me as questões que lhes convir, a fim de ajudá-los aí onde têm necessidade, aí
onde existe, em vocês, sobre o seu caminhar, questionamentos e perguntas.

Então, eu os escuto.

***

Pergunta: Poderia falar-nos novamente sobre a confiança e a Fé?

Bem amado, a Fé é superior à confiança.

Evidentemente, tudo depende do que é abordado.

A confiança pode ser voltada ao Interior ou ao exterior.

Assim, existe uma confiança em si, uma confiança na Vida, como existe confianças em outras pessoas.

A Fé, não sobreviria ao Espírito de um humano falar de Fé em outro ser humano.

A Fé é um processo místico.

A confiança é uma polaridade da Energia voltada para um ato em relação a uma situação, a uma pessoa ou a um
elemento Interior.

Com relação à transformação que vocês vivem atualmente, nem a confiança nem a Fé são suficientes, mas a Fé é
superior à confiança.

Agora, isso se aborda de maneira diferente às circunstâncias exteriores ou Interiores, em relação com esses dois
termos.

A Fé é um processo de adesão mística, de adesão aos conceitos e infelizmente, o mais comum, de adesão às
Crenças.

Ora, a Crença não é experiência.

A Crença permite-lhes desenvolver certo número de sistemas particulares dependendo, como sempre, do mental.

Vocês podem ter a Fé e isso foi dito, me parece, por São Paulo, para erguer as montanhas, mas se lhes falta o Amor,
vocês não ganham nada.

A confiança é uma doação mais terra a terra, que, no entanto, às vezes, se torna superior à Fé, no que concerne às
atividades humanas.

Tudo depende do que se fala.

Hoje, mais do que nunca, a Fé deve ser transcendida pela noção de experiência.

Se a Fé proceder de um sistema de Crenças, ela não serve de nada.

Se a Fé proceder da sua própria experiência, ela não é mais a Fé, mas ela é diretamente a sua experiência.

A experiência é descondicionante, ela os descondiciona da Crença.

ANAEL - 16 de setembro de 2010
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Ela faz acederem à sua Liberdade.

Ela faz acederem ao Estado de Ser, ao passo que a Fé, contrariamente a isso que alguns de vocês podem ainda
pensar, a Fé não é nada sem o Amor.

A Fé não é nada sem a Vibração.

A confiança é um ato de Energia voltado, eu repito, para o Interior ou para o exterior.

O que, não está absolutamente ligado à noção da Fé, pois a confiança é algo que se obtém ou que se distribui, em
função de certos elementos que podem ser julgados ao nível do mental.

Não confundir, no entanto, com o que eu denominei durante muito tempo, o abandono à Luz.

O abandono à Luz não deve ser um ato de Fé, não deve ser, não mais, um ato de confiança, mas, bem mais, um
mecanismo preciso ao nível da Consciência.

A Fé, como a confiança, não evita o medo.

O abandono à Luz, ou toda forma de abandono, é uma doação de si transcendendo o medo.

***

Pergunta: eu pratico a energética ao me colocar no Serviço. Por que a minha atividade para?

Bem amada, todos os seres humanos engajados em um caminho para sua Unidade, que estavam previamente no
Serviço, mesmo o mais dedicado à Luz, em ressonância com a energia ou os cuidados, quaisquer que sejam, mesmo
os mais terrestres ou os mais inspirados, estão necessariamente ligados ao ‘princípio de Dualidade e de causalidade’.

O acesso à Existência e à ativação das Coroas Radiantes faz, de maneira inexorável, parar esse princípio de
cuidados energéticos ou de cuidados terrestres, porque há, através do acesso à Unidade, uma transformação

essencial fazendo passarem da lei dual à lei Unitária e, na lei Unitária, não existe espaço para o Serviço conforme a
Dualidade.

É tão simples assim.

Há então uma redistribuição dos papéis atribuídos, ou que se atribui a si mesmo, na vida humana, no instante em que
as Coroas Radiantes estão efetivamente ativadas e Vibrantes.

Naquele momento, os modos de funcionamento anteriores não podem mais existir, tão simplesmente.

Não há assim bloqueio, mas há então uma ‘lei de atração e de ressonância’, vivendo os sentimentos Unitários
associados à Consciência da Liberdade.

Como poder ainda descer na Dualidade, mesmo no sentido do Serviço?

Isso é totalmente contraditório.

***

Pergunta: como viver essas fases de transição e aceder à abundância?

Bem amada, vivendo a Unidade, a lei de atração e de abundância se manifesta instantaneamente.

Mais uma vez deve-se deixar o que se sustentou na dualidade para aceder ao que é ofertado na Unidade.

Isso acontece, para alguns de vocês, e isso acontecerá sempre, por um mecanismo de abandono à Luz, que diz
respeito às vezes ao abandono dos modos de funcionamento duais.

Não há que se colocar a questão de ‘como’, porque uma vez que o processo de abandono à Luz é realizado pelas
atividades que lhe são pedidas para não mais exercer porque, de todo modo, não há mais ninguém.

Naquele momento, as coisas se apresentam na abundância, no que é necessário para a evolução de seu caminho.

Em resumo, isso faz parte do fenômeno de confiança, uma vez o abandono à Luz vivenciado.

Naquele caso, a ausência de confiança na Unidade, impede sua liberação da Unidade em todos os caminhos de
vida: pessoal, profissional e afetivo.

Parece-me que o Cristo bem disse: “O passarinho se preocupa com o que vai comer amanhã?”

Colocando-se na lei da Unidade, no Aqui e Agora, Hic e Nunc, como eu o disse àquele que eu guardo,
no Hic e Nunc, vocês são colocados entre o Alfa e o Ômega.

Entre o Alfa e o Ômega, vocês seguem a Vibração de Cristo, do Mestre da Luz.

Naquele momento, nada de lamentável pode chegar.

Nada pode faltar no caminho.



As circunstâncias da ‘magia da atração’ e da ‘lei da Graça’ manifestam-se então plenamente.

Nada a temer.

Há apenas que deixar se estabelecer a ‘lei de atração e de ressonância’, a Fluidez da Unidade e a sincronia.

***

Pergunta: eu tenho dificuldade para perguntar ao meu Coração porque a Vibração não é permanente.

Bem amada, quando a Vibração não é permanente, que se deve fazer?

Colocar a questão e esperar a resposta do Coração.

Eu não falo da permanência do estabelecimento da Coroa Radiante do Coração, mas, bem mais, da resposta do
Coração no momento em que a questão é colocada.

O que é independente da Coroa Radiante, na vida cotidiana.

Submetendo a Vibração de uma questão ou de uma opção de vida à Coroa Radiante do Coração, obter-se-á
necessariamente uma resposta, qualquer que seja a regularidade ou irregularidade da sua estabilidade em meio ao

seu Coração.

***

Pergunta: a que corresponde o fato de ter ouvidos que se tampa, se tampam ...?

Bem amado, exceto por razões fisiopatológicas inerentes a um corpo humano, o mais frequente corresponde à
ativação da criação do Antakarana, se refletindo por flutuações de sons particulares.

Existe, de fato, 7 sons traduzindo a construção do Antakarana e o acesso ao Samadhi.

***

Pergunta: Como viver o princípio da reversão no nível da personalidade?

Bem amado, nós reingressamos também, por meio dessa questão, ao princípio essencial do abandono à Luz.

Cabe aceitar, uns e outros, que no momento atual, coexistem, em vocês, duas Consciências.

Uma que é limitada e outra que é ilimitada.

Consciência do Ego, Consciência do Estado de Ser.

Vocês basculam de uma para a outra.

Isto é o aprendizado que vocês realizam nesse momento.

O simples fato de colocar essa questão faz parte do aprendizado.

Mas eu não posso fazer o aprendizado em seu lugar.

Isso participa incontestavelmente e indiscutivelmente do abandono à Luz.

A problemática é que o ser humano, quando ele coloca essa questão em meio à personalidade, demanda como se
livrar da personalidade.

Quanto mais vocês combaterem, mais ela irá se fortalecer.

Há apenas um modo de realizar essa equação, é mergulhar em meio à Vibração do Estado de Ser, na Coroa
Radiante do Coração.

Não há outro.

Visto que a ação e a reação são, de maneira imensurável, associadas à personalidade.

***

Pergunta: atualmente, é importante se arraigar em um lugar?



Bem amada, o melhor lugar de enraizamento é em você mesma e permanecerá sempre em você mesma.

Alguns seres se encontram nos lugares e não se deslocam mais.

Outros não têm mais lugar e se tornam, eu diria, trovadores ou itinerantes ou peregrinos.

Cada um tem um caminho diferente e esse caminho é o que é, hoje, o melhor para essa pessoa e não para outra.

Assim, alguns permanecem na cidade.

Assim, outros permanecem no isolamento.

Outros permanecem, enfim, em grupo.

O que acontece na lei de sincronia e de abandono à Luz, é que as circunstâncias de sua vida podem mudar em tudo,
a fim de fazê-la aderir ao que é necessário e justo para você.

Não há, então, que se opor ou decidir outra coisa do que o que se estabelece sob a ‘lei de sincronia’.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, que a Graça da Luz os preencha.

Eu agradeço a vocês pela sua acolhida e eu digo, certamente até breve.

Que a Paz esteja em vocês.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=751

16 de setembro de 2010

(Publicado em 28 de setembro de 2010)

***

Tradução para o Português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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 Questão: você tem uma mensagem para mim?

Bem amada, a única mensagem para você é a de Ser.

Não conte comigo para lhe dar as indicações sobre seu caminho, sobre sua estrada ou o que há a fazer.

O importante é Ser, simplesmente, e a resposta seria a mesma para cada um.

Não me cabe entregar mensagens ou uma mensagem, se ela não corresponde a uma demanda formulada de maneira
expressa, porque isso violaria, de maneira indubitável, seu livre arbítrio e sua Liberdade, ainda mais.

É indispensável compreender: eu apenas posso responder a uma questão claramente formulada.

Mesmo com relação àquele que eu guardo (ndr: como Anjo Guardião), se ele não me colocar a questão, eu não tenho
o direito de responder.

Eu posso responder a qualquer questão que não viole nem o livre arbítrio, nem a Liberdade.

Agora, e isso foi dito em inúmeras vezes, a partir do momento em que a Vibração se estabelece no Coração, tudo é
resposta.

Não há, então, mais perguntas.

***

Questão: quem é o meu Anjo Guardião?

Bem amada, aí está uma muito boa questão.

Pergunte a ele mesmo.

De fato, é estritamente inútil e prejudicial comunicar o nome de um Anjo Guardião que lhe é próprio, do exterior.

Apenas ele que, chamando-a pelo seu primeiro nome, se você lhe perguntar, ele pode comunicar o nome dele.

O conhecimento exterior, a revelação de um nome, não lhe permitirá jamais estabelecer uma comunicação com este
Anjo Guardião.

É indispensável compreender que o primeiro contato com o Anjo Guardião foi iniciado, sobre este planeta, durante o
ano de 2008.

Esse foi o papel do Arcanjo Jofiel, fazendo parte do Conclave.

ANAEL – 18 de setembro de 2010

http://1.bp.blogspot.com/-UeIM4qPTY78/UYi6IIvMoAI/AAAAAAAABts/f8ov1ogbM0M/s1600/000+Anael+-+18.09.2009'.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Naquele momento, inúmeros Seres puderam começar a tecer o canal de comunicação, que passa obrigatoriamente
pelo Antakarana, permitindo ouvir o prenome que vocês levam nesta vida, sussurrado, geralmente, por seu próprio

Anjo Guardião.

Esse é um primeiro contato.

Em seguida, esse canal de comunicação vai se tecer, progressivamente, em função de sua capacidade real de se
abandonar à Luz, em Verdade.

***

Questão: tenho elementos que me fazem pensar que sou muito ligada à Intraterra.

Bem amada, se os elementos a fazem pensar, em que minha resposta exterior poderia confortá-la ou confirmar o que
você pensa?

Compreenda bem, do mesmo modo que para o Anjo Guardião, esse gênero de questão, confirmação ou afirmação,
não pode de modo algum pertencer a algo de exterior a você, porque isso adulteraria sua Liberdade.

Esse gênero de resposta que eu poderia dar não traria estritamente nada para sua evolução, apenas faria satisfazer
seu Ego e a Personalidade.

***

Questão: como superar essas dúvidas e assegurar-se de que se tem, em si mesmo, a resposta exata?

Bem amada, a dúvida faz parte do mental, porque ele coloca sempre uma equação em verdadeiro ou falso.

Em seu Coração não pode haver esse gênero de ambiguidade porque, naquele momento, não pode haver dúvida.

A dúvida é Verdade absoluta que se inscreve em sua história absoluta.

Enquanto há dúvida é que a resposta se situa ao nível do mental.

Naquele momento, pouco importa que ela seja verdadeira ou falsa, porque ela não corresponde à Verdade da
vivência no Coração.

A resposta do Coração é sempre exata, porque ela lhe dará a Verdade absoluta, o que não será jamais o caso de seu
mental.

O mental tende sempre a levá-los e a trazê-los sobre o que os afasta do Coração, enquanto que o abandono total à
Luz não foi vivido, ele vai ressurgir de vez em quando e a palavra mestre do mental é a dúvida e o questionamento.

Assim, portanto, não se pode combater o mental pelo mental, isso apenas faria reforçá-lo.

Apenas pode se estabelecer na Verdade absoluta que é a Vibração do Fogo do Coração e do Amor quem permite,
nesse caso, superar e transcender a verdade relativa do mental.

Agora, dizer-lhe que você é ligada à Intraterra ou não, o que isso muda em sua vivência?

***

Questão: isso me daria confiança para entrar em contato com eles.

Bem amada, a confiança não é o abandono.

A confiança é um ato particular.



É como o ato de fé.

O abandono à Luz é Verdade, por ela mesma, e por essência.

Agora, quem a impede, seja verdadeiro ou falso ao nível do mental, de estabelecer um contato com a Intraterra, eis
que lhe é possível e permitido se comunicar tanto com uma borboleta, como com uma árvore, como com uma estrela,

como com outro ser humano?

Não há qualquer barreira, a não ser aquela que colocaria seu próprio mental justamente.

***

Questão: Como são distribuídos nos mundos Unificados os papéis dos Anjos Guardiões?

Bem amado, a partir do momento em que você sai da matriz, você se torna você mesmo, de algum modo, um Anjo.

Quem tem necessidade de ser guardado fora da matriz?

Ninguém.

***

Questão: Como se faz a atribuição do Anjo Guardião e há uma escala de valor entre o fato de ter podido
guardar Cristo, ou um bandido?

Bem amado, Cristo não teve um Anjo Guardião, mas a totalidade dos Arcanjos e das Forças de Luz, vindos de
Dimensões de longe superiores a esta terceira Dimensão.

É por isso que ele pôde completar a sua missão.

Agora, não há hierarquia ao nível dos seres humanos.

A atribuição do papel de Anjo Guardião pode ser feita em todas as hierarquias e em todas as Dimensões.

Você pode muito bem ser «guardado» por um Anjo ou ainda por um parente de sua família, que teria morrido e que
estaria ainda inscrito na matriz.

A atribuição se faz num modo de afinidade Vibratória representando certo número de possibilidades do seu Anjo
Guardião para estabelecer, com você, as linhas de facilidades ou de dificuldades do que você escolheu, literalmente,

como caminho, aprisionado nesta matriz.

Não há, portanto, uma categoria de Anjos Guardiões, há vários que são adaptados à situação.

Mas não há hierarquização ou valorização, exceto quando da missão que eu qualificaria de especial, como a de
Cristo.

***

Questão: Qual é o objetivo do alerta sonoro, 72 horas antes dos 3 dias de Trevas?

Bem amado, a partir do momento em que as forças etéreas ligadas ao Éter não falsificado, representando o que
vocês chamam de diversos nomes, mas que eu qualificaria de Onda Galáctica, penetrar a alta atmosfera, naquele

momento, «mil Demônios urrarão na noite» é a frase dada para dar medo, mas isso corresponde, sobretudo, a
modificações geofísicas extremas que ocorrem em elevada altitude, traduzindo-se por um som.

É, portanto, um sinal percebido no exterior, que irá lhes anunciar, de maneira formal, que algo está acontecendo.

***



Questão: Isso corresponde ao que alguns chamam de ventos cósmicos?

Inteiramente.

***

Questão: poder-se-ia assimilar isso ao barulho da Onda Galáctica que chega?

Digamos que ao primeiro impacto da Onda Galáctica.

O segundo impacto será, ele, muito mais consequente.

Poder-se-ia qualificar o primeiro impacto como um abalo do conjunto da Terra, permitindo-lhe liberar as forças que a
haviam mantido acorrentada nesta Dimensão dissociada.

O último impacto, ou segundo impacto, irá corresponder, ele, ao final desta Dimensão.

Isso vai corresponder à destruição total dos três envelopes isolantes que existem nesse sistema solar: ionosfera,
heliosfera e magnetosfera.

***

Questão: Por que algumas pessoas tiveram problemas de obturação no nível dos dentes, quando da segunda
etapa das Núpcias Celestes?

Simplesmente porque a ativação e a liberação do segundo chakra, ligado ao centro do poder, necessitou também da
liberação de alguns engramas, chamados kármicos, e pertencentes à matriz.

Mas o lugar de codificação Vibratória kármica situa-se, quando é eliminada de modo não perigoso para sua entidade
biológica, no nível dos dentes.

A modificação das forças eletrônicas existentes no nível dos chakras, correspondendo à chegada sobre a Terra das
partículas Ultravioletas, modificou a distribuição das cargas elétricas.

As obturações, obviamente, captam esta eletricidade, por outro lado.

***

Questão: hoje é necessário se desembaraçar dos metais na boca?

Eu sugeriria, de preferência, que você se desembaraçasse inteiramente do mental.

***

Questão: após a transição, que vão se tornar os gatos e os cães?

Eles irão se tornar o que eles devem se tornar.

O que significa que, no nível Vibratório, a partir do momento em que a ilusão desaparecer, o reservatório de força
chamado «amor», para um animal, se juntará às esferas de evolução que lhes são próprias, evidentemente, fora de

qualquer estrutura de carbono.

Colocando esta questão, existe um aspecto linear.

A transição, tal como vocês a concebem, não corresponde a um espaço ou a um lugar definido geograficamente, mas,
mais, uma translação dimensional, aí também, como para vocês.



mais, uma translação dimensional, aí também, como para vocês.

***

Questão: em qual Dimensão irão os animais?

Os verdadeiros animais, aqueles que foram criados pelos Arcontes, retornarão ao lugar de criação, ou seja, a Ursa
Maior, e também para alguns mundos de 3ª Dimensão Unificada.

Em contrapartida, tudo o que está ligado ao que eu chamaria de ‘matriz astral’, criada pelos mecanismos de
funcionamento da humanidade falsificada, não existirá simplesmente mais, porque isso não existe nos mundos

Unificados.

***

Questão: os mundos dissociados existirão ainda, após a Translação?

Todos os que nós não Unificamos.

***

Questão: os que tiverem decidido fazer uma escolha de evolução para um mundo dissociado poderiam se
reencarnar em outros mundos dissociados?

Não, absolutamente.

Eles irão se juntar aos mundos Unificados durante o tempo de aperfeiçoarem sua educação, digamos.

Está fora de questão deixar as almas novas se tornarem prisioneiras novamente dos mundos dissociados, dado que
elas verão a sua liberdade progressivamente e à medida que a Onda Galáctica as tocar.

***

Questão: por que então as almas se encarnam ainda em nosso mundo?

Elas se encarnam, simplesmente, para favorecer o final da Ilusão.

Elas jamais teriam vindo se não soubessem que é o fim.

E não são almas que se encarnam, são Espíritos.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a diferença entre alma e Espírito?

A alma é a ligação entre o corpo e o Espírito.

A alma pertence definitivamente à matriz.

O Estado de Ser pertence ao Espírito.

Não há coloração de alma, no Estado de Ser.

A alma pertence à matriz e acabará com a matriz.

Ela é uma criação da matriz.



Ela não é Verdade, nem Eternidade, contrariamente ao Espírito.

A alma é o que sustenta as emoções, e as emoções, mesmo no nível das almas que não estariam encarnadas, mas
prisioneiras da matriz, nada têm a ver com os mundos Unificados.

É o estratagema que permitiu aos Dracos, aos Arcontes e a Lúcifer fazê-los crer que havia uma evolução na matriz,
dado que a alma, quando ela sai desse corpo, permanece prisioneira da matriz.

Ela reencontra os guias, reencontra os Mestres, se reenergiza e volta a descer na matriz, sobre esse polo visível, mas
ela jamais escapa à matriz.

***

Questão: a alma pode evoluir?

Não.

A evolução é uma ilusão criada pelos Dracos e é, aliás, assim que esse projeto foi vendido, eu diria, à Fonte e
àqueles que permaneceram fiéis à Fonte: de fazer crer que, comprimindo a Luz (até quase apagá-la, como é o caso

hoje), havia alguma evolução.

A evolução é, portanto, em resumo, uma criação dos Dracos.

Nada evolui, dado que tudo é perfeito nos mundos Unificados.

A Liberdade é total, a Graça é total.

Como falar de evolução quando algo já é perfeito e Unificado?

***

Questão: qual diferença você faz entre 3ª Dimensão Unificada e os mundos Unitários?

A 3D Unificada ou Unitária, uma vez sendo isso, corresponde a uma estrutura em carbono na qual existe uma
lembrança consciente da ligação à Fonte.

E, em particular, a noção de compressão e de predador não existe, o que muda completamente.

***

Questão: é onde haverá, apesar de tudo, uma forma definida?

É claro.

A 3ª Dimensão é a única Dimensão, Dissociada como Unificada, que apresenta uma forma fixa.

O que não é o caso assim que você se junta ao seu Corpo de Eternidade, seja ele de Luz Adamantina, de Cristal, de
Diamante ou outro.

***

Questão: o que é a Graça?

A Graça corresponde a um mundo, ou uma Dimensão, onde vocês não estão mais sujeitos, nem prisioneiros na
ação/reação.

A ‘Lei da Graça’, ou ‘Lei da Unidade’, os restitui à sua Liberdade.

É um espaço onde tudo se desenrola segundo a Graça, a facilidade, onde tudo o que existe no nível desse mundo



falsificado não existe mais: a doença, o sofrimento, a morte.

Tudo isso que faz a ilusão desta criação falsificada não existe absolutamente nos mundos Unificados.

O problema é que o ser humano (e mesmo através das questões que vocês me colocam), vocês a definem através da
sua personalidade e não através do Estado de Ser.

Assim, o Estado de Ser não pode, absolutamente, se apreender de qualquer noção correspondente ao Estado de
Ser.

O Estado de Ser se vive e não pode se expressar em palavras.

A Liberdade, vivida uma vez que vocês alcançam o Estado de Ser, os faz compreender, de maneira definitiva, que
esse mundo é totalmente Maya.

Como disse a maior parte das tradições ditas orientais: enquanto você não saiu da Maya, você irá considerar que
essa Maya, esse mundo no qual você vive, é o único real.

E todas as projeções de ideias e de pensamentos que vocês realizam são oriundas do seu quadro de referência, mas
não escapam, nunca, da matriz.

Toda dificuldade vem daí.

Vocês foram tão presos, tão fechados dentro desta ilusão, com suas próprias leis ditas de evolução, que vocês não
podem imaginar ou conceber a existência de outra coisa em outro lugar, privada de tudo o que faz a sua vida comum.

A única maneira é penetrar o Estado de Ser.

Não há outras.

Todo o resto apenas permanecerá discussões estéreis que não levam a qualquer avanço para o seu Estado de Ser.

O Estado de Ser, a porta, está no Coração, na Vibração do Coração.

Penetrando a Vibração do Coração, o Fogo do Amor, o Fogo da Verdade se eleva e, naquele momento, se constrói o
Cordão de Cristal que lhes permite aceder ao seu Estado de Ser.

Enquanto vocês não tiverem penetrado a Estado de Ser, vocês não podem compreender ou apreender, com as
ferramentas da personalidade, o que eu falo.

***

Questão: o que advirá de Yaldebaoth quando da mudança de Dimensão?

Bem, ele voltará para o seu mundo de evolução, se é que há ali uma evolução.

O dia em que ele compreender que não há evolução, ele irá se juntar à Luz e estará, então, redimido.

***

Questão: isso significa que ele está igualmente em uma ilusão?

Totalmente.

Do mesmo modo que certos alojamentos, chamados de Luz, se fecharam na matriz e fizeram um dogma de evolução.

Estes começam a se dar conta, desde o tempo em que se fecharam nas esferas altas da matriz, que o lugar onde se
estabeleceram não é a Verdade.

A matriz, tal como vocês a vivem, é, efetivamente, uma enorme sedutora.



***

Questão: se não há evolução, o que é da individualização da alma dos animais?

Simplesmente porque algumas almas, efetivamente, serão individualizadas, mas nos mundos de 3D Unificados.

***

Questão: mas a individualização não é uma evolução?

Não.

É uma criação integral.

***

Questão: por que as almas prontas para viver a translação não podem vivê-la a partir de agora?

Mas, bem amada, você é dependente, queira ou não, de Gaia, e você é dependente da Onda Galáctica.

E, aliás, nós fazemos todo o nosso possível para que as almas “prontas” a reencontrarem o Espírito não escapem
muito rapidamente.

Nós temos necessidade de vocês aqui.

***

Questão: uma alma que se encontre na 3D Unificada vai se dar conta disso?

Todas se darão conta.

Na medida em que São João, no Apocalipse, bem descreveu o momento do reencontro com o veículo de Eternidade
(chamado de «Ressurreição» naquele momento, na falta de outro termo), mas, quando do denominado julgamento

final, cada um estará frente ao seu corpo de Estado de Ser.

Alguns poderão se juntar a ele, e outros não.

Portanto, ninguém poderá dizer que não sabia.

***

Questão: ter contatado o corpo de Estado de Ser, mesmo pontualmente, é uma forma de garantia?

É uma garantia absoluta.

A partir do instante em que você viver o Coroamento, ou seja, a ativação das suas 12 Estrelas, da Coroa Radiante do
Coração ou da Cabeça, naquele momento, você é assegurado de se juntar à sua Eternidade, queira ou não.

Eu especifico isso porque, ainda atualmente, inúmeros humanos descobrem o seu Corpo de Estado de Ser e
gostariam de continuar a viver nos dois, o que é estritamente impossível, quando chegar a hora.

Eu tenho que especificar que todos os prazeres que vocês denominam ‘prazeres’, nesse mundo, irão lhes parecer
bem insípidos, a partir do momento em que vocês tiverem a possibilidade de viver no Estado de Ser porque, naquele

momento, vocês estarão no que poderiam chamar nesse mundo de ‘gozo permanente’.

***



Questão: o que é das almas que se encarnam e que, ao final de alguns meses, voltam a partir, sem mesmo
viver o nascimento?

Bem amada, aí, cada caso é diferente e profundamente diferente.

Há múltiplas possibilidades.

Não há regra absoluta com relação a isso.

***

Questão: quando nos sentimos impacientes com relação à translação que está chegando, isso pode vir de
uma forma de nostalgia, ou de fuga ou de falta de responsabilidade?

Bem amada, empregar a palavra nostalgia é indesejável, na medida em que você não pode ter qualquer
reminiscência consciente do que é o seu Estado de Ser.

Porque, geralmente, ou você está em sua primeira vida, desde 30 ou 40 anos, ou você está aí desde algumas
centenas de milhares de anos, você perdeu qualquer lembrança.

Senão, evidentemente, você teria saído o mais rapidamente possível.

A impaciência corresponde exatamente à energia e à Consciência do momento, sobretudo para aqueles de vocês que
vivem essas transformações desde vários anos, em que passaram por estados de Alegria, eu diria, bem mais intensos

do que atualmente, porque a hora é agora para a responsabilização.

Isso pode se refletir, para alguns de vocês, como uma impaciência.

O fato de ter vivido as Núpcias Celestes, ou as Vibrações do despertar do Coração e da Coroa Radiante da Cabeça,
pode se traduzir, para você, por um sentimento de impaciência que nós podemos perfeitamente compreender.

***

Questão: as pessoas que viveram uma EQM permanecem no Astral, apesar da sua Alegria?

Bem amado, a EQM não faz sair da matriz, jamais.

É o que acontece para qualquer morte, a partir do momento em que você vê a luz.

Mas ver a luz não é penetrar na Luz.

A luz que é contatada quando da morte, ou quando da EQM, não é a Luz.

É um reflexo da Luz.

Houve raríssimos Seres que cruzaram as etapas habituais do que vocês chamam de ‘experiência de quase morte’ e
que passaram do outro lado da Luz.

Eles são muito raros e não estão verdadeiramente na Alegria de voltar aqui.

***

Questão: contatar o Corpo de Estado de Ser, mesmo durante um curto instante, significa penetrar a Luz?

Perfeitamente.

Não há mais retorno possível.

Assim como disse a própria Fonte, a promessa e o juramento são reativados.



O seu futuro já está completamente traçado.

***

Questão: por que, quando contatamos o Estado de Ser, podemos querer permanecer e aproveitar o que há na
matriz?

Isso é possível quando a consciência volta a descer no nível da personalidade.

É também um meio de se prender a alguma forma de ilusão.

Isso passa pelos alimentos, pelo sexo, pelas relações humanas, pela natureza, pela beleza da vida tal como ela é
apreciada.

Mas não é uma negação do Estado de Ser.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados, eu lhes digo então até muito em breve.

************
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~ Conhecendo o outro lado do véu ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e da Lei do Um, eis me de volta com vocês.

Recebam a Paz e a Alegria.

Eu volto então a vocês para responder às suas questões, relativas, essencialmente, à sua evolução e
ao Conhecimento, porque o momento chegou de conhecer o que está do outro lado do véu, em Verdade.

Cada dia que vai doravante passar, vai vê-los avançar a sua Consciência, para a sua Revelação.

As funções espirituais novas se desvendam e se estendem, permitindo, nós o esperamos, para muitos de vocês, viver
a Verdade.

A Verdade do Conhecimento, a Verdade do Fogo do Amor.

Vários elementos lhes foram dados e comunicados.

A hora, portanto, chegou, de mostrar e de demonstrar o que vocês são em Verdade: os Filhos da Lei do Um, na
Alegria e radiantes, devidos mesmo às suas Vibrações e à sua Consciência.

A hora da plenitude e da totalidade lhes é aberta, se vocês a aceitarem, se vocês aceitarem, também, sem remorsos,
virar a página da ilusão, da falsificação, entrar na sua Casa.

Progressivamente e à medida do seu tempo Terrestre, vocês irão estender também as suas capacidades para
transcender, justamente, esse tempo que parece passar.

Reencontrando a memória da sua Eternidade, vocês irão trabalhar plena e conscientemente, cada um de vocês no
seu estágio, no seu ambiente, no retorno da Liberdade.

***

Nós não iremos esconder de vocês que os tempos a viver são leves, leves no Coração, leves na Verdade, e pesados
nesse mundo.

Guarde presente em vocês, quaisquer que sejam as vibrações que os animam que, nos tempos de compressão, de
densidade pesada, a Alegria pode eclodir ainda mais.

Tudo depende do seu ponto de vista, da sua capacidade, como eu disse, para virar algumas páginas e para escrever
a Verdadeira história, a sua, e não aquela que foi escrita para vocês, no seu lugar.

Eu insisti, há algum tempo, sobre a diferença existente entre a história, a história tal como lhes apresentaram e a
história tal como ela é.

Partes inteiras do que é falso desabam no mundo das ideias, dos pensamentos, das concepções, das crenças.

Não sem consequências sobre a vida desse mundo, sobre a vida da própria Gaia.

Mas, de tudo isso, vocês sabem.

A determinação para se estabelecerem na leveza, na borboleta, depende, doravante, e cada vez mais, apenas de
vocês, e de vocês sozinhos.

Lembrem-se de que a Inteligência da Luz pode tudo, absolutamente tudo, na condição de ali se tornar transparente,
na condição de estar centrado e recentrado.

ANAEL – 21 de setembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Durante este período e cada dia agora, vocês serão apoiados pelas qualidades da Luz Vibral.

Pode-se dizer, sem exagerar, que ela será o seu guia, nas suas condutas, nas suas escolhas, nas suas ações a
realizar, a empreender, durante este período.

***

Em um tempo próximo, mas que não é amanhã, nem depois de amanhã, vocês serão conduzidos, um a um, para ver
com o olho da consciência iluminada, o que vocês são e não o que vocês creem ser.

Esse momento vai ocorrer, lembre-se de que ele irá colocá-lo frente a você mesmo e de que, ali, ninguém poderá
enganar, ninguém poderá falsear o que quer que seja.

Esse momento chegará em breve.

Ele recebeu diferentes nomes, segundo os profetas.

Quanto a nós, Arcanjos, nós preferimos chamá-lo de «colocação frente a frente», porque é bem disso que se trata e
esse frente a frente acontecerá sem qualquer problema, no Coração.

O tempo chegou de fazer sua e de se lembrar desta fala de Cristo, essencial: «eu voltarei como um ladrão na noite.
Mantenha a sua casa limpa, porque ninguém conhece a hora».

Vocês estão nesses tempos de acatar os quatro pilares da Luz Vibral e das suas Linhagens.

Sejam claros e precisos com suas Atenções e suas Intenções.

Demonstrem a Ética, a Integridade, a Verdade e, sobretudo, o que quer que vocês visem de grande ou de
maravilhoso, não se esqueçam de permanecerem humildes e simples nesse mundo, para não serem tentados a

recair na Dualidade.

Eu pararei por aí as minhas palavras que completam, em sua medida, o que lhes disse o Arcanjo Jofiel (*).

Eu deixo o lugar, então, agora, para as suas palavras.

É de vocês.

***

Questão: como acelerar esse processo?

Bem amado, volte-se para si mesmo, porque tudo está em você, absolutamente tudo, mesmo eu.

Basta se voltar, seguir-se a si mesmo.

Nada, nada existe no exterior de você.

Essas palavras pronunciadas no seu mundo podem ser difíceis, não para compreender, mas para apreender.

Vai se tornar cada vez mais fácil de se voltar a você, de ali encontrar a Fonte, a Luz.

O meio mais direto que lhes foi revelado é o que foi chamado de ‘Yoga da Unidade’.

Ele não leva esse nome por acaso e não lhes foi revelado por acaso, durante a ignição das 12 Estrelas na Terra.

Sirvam-se dele em Consciência, com suas mãos ou sem suas mãos.

Bem amado, você ali encontrará toda a força necessária e suficiente.

Os protetores são humildade e simplicidade.

Se você permanecer centrado na sua Atenção, na sua Intenção, na sua Ética, na sua Integridade, então a Verdade
irá se estabelecer e você será regado na Fonte.

Ninguém além de você é importante.

Ninguém além de você é necessário para realizar isso.

A porta que conduz do livre arbítrio para a Liberdade chama-se autonomia.

Sem autonomia, você não pode ser livre e a autonomia corresponde, inteiramente, ao que eu acabo de definir e o
que lhe é oferecido pelo Yoga da Unidade.

***

Questão: sinto uma espécie de medo na sua presença. Por quê?



Bem amada, trata-se do medo do desconhecido e, sobretudo, outra palavra que eu empregaria além do
desconhecido, da vastidão e da imensidão.

Os véus caem.

Eu não sou unicamente uma voz entre vocês, mas uma Vibração, e esta Vibração vai se estender, ela também, cada
vez mais, na aproximação desse mundo e da sua densidade.

Assim é com os Arcanjos, assim é com a Confederação Intergaláctica e com o conjunto da Frota que, muito
sensivelmente agora, se aproximam de vocês.

***

Questão: quando se sente penetrada por uma energia, como saber se é a Luz ou uma Presença específica?

Bem amada, existe um canal de comunicação entre a sua Dimensão e as nossas Dimensões.

Esse canal está se abrindo para muitos de vocês.

Ele é chamado de canal do Éter.

Em alguns seres humanos, ele está ativado desde muitos anos.

É por esse canal do Éter que penetra a Luz Vibral e, também, que nós penetramos todos, sem exceção.

O que penetra, portanto, é a Luz e a Verdade, em uma de suas formas, em uma de suas Consciências.

O modo de penetração é sempre o mesmo.

A construção do Antakarana, o contato pela sua Merkabah Interdimensional com o seu Estado de Ser constrói esse
Canal do Éter e torna possível qualquer contato que aniquila, portanto, a separação.

Efetivamente, para o mental não ainda apagado ou controlado pela Luz Vibral, que dele faz um instrumento dócil e
não mais o mestre, pode para muitos de vocês que descobrem e começam a viver isso, os sentimentos de medo, de

pânico, ou de ser confrontado a algo de tão grande como uma mudança de estado de consciência pode, naquele
momento, ser refletido pela consciência comum como um medo, enquanto que é uma Alegria.

Esse sentimento estranho é comum quando o período de separação com o que vocês são, em Verdade, foi longo e
quando a comunicação se estabelece.

Vocês entraram, doravante, muito além do simples despertar e de acender as suas Lareiras, vocês penetram, agora,
diretamente, nos mundos Multidimensionais.

Este período, como disse o Arcanjo Miguel na sua intervenção do mês de julho, ou como o anunciou também, antes
dele, o venerado Omraam, expressa-se pelo fato de viver simultaneamente duas realidades, ou dois mundos.

A problemática sendo que esses dois mundos são totalmente incompatíveis (um é pesado, o outro é leve; um é
sofrimento e o outro é leveza; um é tristeza e o outro é Alegria) e que isso pode perturbar o funcionamento, habitual e

comum, da vida comum, nesta matriz.

***

Questão: o que significa: «mantenha a sua casa limpa»?

A casa limpa é um Templo onde dominam e predominam a Ética e a Integridade.

É uma casa onde vocês estão centrados de maneira a mais íntima com o Aqui e Agora.

Centrados no que vocês são no instante e não no que vocês foram ou serão em um instante anterior ou em um
instante adiante.

Por enquanto, para alguns de vocês, são apenas ‘palavras’.

Mas, progressivamente e à medida que as Estrelas se acenderem, essas palavras serão portadoras, não somente de
sentido, mas de Vibração da Consciência.

E, aí, vocês irão vivê-la.

Vocês irão saber quando a sua casa está limpa e quando ela não está.

Quando vocês estão de acordo com a Luz, ou quando vocês estão em desacordo.

Assim será.

Isso não se pode ser mais claro e não se pode ser mais preciso.

***



Questão: eu tenho a intuição de que contatei a Intraterra. Como saber se não extrapolo e como receber essas
visões de modo puro, para permanecer na Verdade?

O importante é justamente não extrapolar, é acolher.

Vocês vão se aperceber, uns e outros, de que a sua consciência vai funcionar na Multidimensionalidade.

O que isso significa?

Significa, simplesmente, que vocês serão capazes de estar Aqui e Agora e, estando neste Aqui e Agora, totalmente, a
consciência irá se projetar em outros espaços, em outros lugares, em outros tempos, em outros universos.

O importante, bem amada, é efetivamente não extrapolar e tomar isso como algo de tangível porque, obviamente, é
tangível, mas na Multidimensionalidade, e não no seu mundo.

Então, sim, certo número de fenômenos vão se desenvolver em vocês.

Vocês irão compreender que vai se tornar cada vez mais difícil de funcionar naturalmente nesse mundo ilusório
enquanto que, ao mesmo tempo, a sua consciência vai se tornar capaz de viver aspectos multidimensionais em

número cada vez mais importantes.

Vocês poderão estar, ao mesmo tempo, Aqui e Agora, inteiramente e, naquele momento, estar em outro corpo, seja o
corpo de Estado de Ser, ou em outro espaço e em outro tempo.

Porque o tempo e o espaço não existem, eles são uma ilusão.

A ilusão que cai assim que vocês estiverem centrados no Aqui e Agora.

Quando vocês acatarem os 4 Pilares, naquele momento, as portas se abrem e vocês se tornam realmente
multidimensionais.

Isso não é feito para ser interpretado, nem extrapolado.

Isso é feito, no momento, simplesmente para ser vivido, simplesmente para ser vivido.

A impregnação dessas realidades multidimensionais vai se realizar progressivamente, de maneira a que sua
consciência possa se impregnar de todas essas novas realidades, de todas essas outras partes de vocês que

estavam fragmentadas, estilhaçadas e ausentes, que vocês juntam agora.

Se vocês permanecerem centrados entre os seus 4 pilares, se vocês permanecerem humildes e simples, tudo isso
irá se tornar cada vez mais natural e espontâneo.

É desta forma, a prazo, que vocês vão deixar a ilusão, e não de outro modo.

***

Questão: Ramatan falou da estrutura geodésica de 24 unidades, até mesmo de 144. Ser-nos-á dado a
funcionar desta maneira?

Progressivamente e à medida que as suas experiências os levarem a experimentar esta Multidimensionalidade, vocês
irão se aperceber de que vão contatar e conectar, através desta Multidimensionalidade, diversas Consciências,

diversas unidades de Consciências, diversos tempos, diversos espaços, de maneira simultânea.

Progressivamente e à medida que as partículas Adamantinas da Onda Galáctica acompanhar o despertar das 12
Estrelas, progressivamente e à medida que o canal do Éter se tornar mais sólido, com as partículas Adamantinas em
número cada vez mais importante, vocês irão vibrar em frequências que estritamente nada mais têm a ver com o que

acontece ainda hoje.

Penetrando cada vez mais essas outras realidades, a sua consciência irá se tornar, como eu disse,
Multidimensional e, efetivamente, vocês serão afiliados, porque assim é, a 23 outras Consciências.

Que isso seja nesta Dimensão como em outras Dimensões.

É o restabelecimento e o acesso a esta Multidimensionalidade que, aí também, reforçará o seu estabelecimento da
Consciência nesse outro lugar, que não é mais aqui.

De fato, o que se revela a vocês, agora, para muitos de vocês, já em suas noites e em suas experiências, é o que nós
chamamos de translação Dimensional.

***

Questão: poderia desenvolver o que significa as sensações?



Bem amada, a partir do momento em que essas sensações, agradáveis ou desagradáveis, são geradas e estimuladas
pelo seu próprio mental e pelas suas próprias emoções, é extremamente difícil de ali escapar às palavras.

Apenas fazendo calar, em um primeiro momento, o mental e as emoções, que as sensações dão a impressão de se
apagar, para despertar em outro nível, bem mais rápido do que as sensações associadas ao que vocês chamam de

corpo energético.

Naquele momento, a consciência não é mais percorrida por esse corpo energético diretamente sob a influência do
emocional e do mental, mas diretamente pela energia Supramental.

Esta energia Supramental não tem, de modo algum, as mesmas características de sensação, independentemente
mesmo das Lareiras, como a energia vital, etérea, mobilizada pelo mental e pelas emoções.

O venerável Sri Aurobindo perfeitamente descreveu, na sua vida, a diferença entre a energia falsificada da matriz
(chamada de energia etérea, que é apenas um pálido reflexo da energia etérea real) e o impacto da nova energia

denominada Supramental (cujas características não são mais as mesmas).

A energia Supramental manifesta-se como um Fogo queimando e que não queima.

Ela é muito mais rápida, ela não depende, sobretudo, das emoções e do mental.

Há, portanto, necessidade de apaziguar o que alguns humanos chamam de “sentido” que é, antes de tudo, o reflexo
das suas emoções e do seu mental, para penetrar em um sentido de outra natureza, que está, ele, ligado não mais ao

etéreo falsificado, mas ao que é chamado de energia Supramental ou ‘Plano de la Cità’.

Enquanto a energia for dirigida pelas emoções ou pelo mental, não há possibilidade da instalação da energia
Supramental.

É nesse sentido que é preciso não mais estar ligado ou religado a esse tipo de sensações.

Então, é claro, o ser humano que se desperta, desperta-se para a energia, é já algo de novo para muitos humanos
sentir a energia.

Mas a energia que vocês sentem, em um primeiro momento, não é absolutamente a energia da Fonte.

Ela é apenas o reflexo desta energia, veiculada pelas suas próprias emoções e pelo seu próprio mental.

Apenas em determinado momento, aí também, observado por Sri Aurobindo, chamado de Switch da Consciência, que
vai permitir substituir as energias Prânicas pelas energias Adamantinas.

A característica, naquele momento, da percepção, muda.

Há um Fogo, um formigamento extremamente rápido que percorre algumas zona do corpo e, sobretudo, isso não se
faz sob a influência da emoção ou do mental, mas diretamente da Consciência.

***

Questão: não sinto do mesmo modo a energia de Maria e a de Is-Is. Por quê?

Bem amada, existe uma defasagem devido mesmo à matriz espaço-temporal.

Maria é Is-Is, incontestavelmente, mas Maria é portadora, pela sua encarnação, de certo número de características
Vibratórias que vão especificar, na função que é tida naquele momento, uma função diferente do que ela foi como Is-

Is, mãe de Osíris e professora de Osíris.

Do mesmo modo, bem antes desse ciclo, o seu nome foi ainda diferente.

É a mesma entidade, a mesma Consciência, em manifestações defasadas.

Alguns sentirão mais Is-Is e outros, Maria.

Do mesmo modo, a minha Presença entre vocês pode acontecer de diferentes modos, de acordo com a Vibração
Dimensional que eu levo até vocês.

Na maioria das vezes, nós fomos obrigados, uns e outros, a levar a nossa Vibração mais baixa (que é a mais elevada
para vocês), a saber, da 5ª Dimensão.

Um Arcanjo vindo da 18ª Dimensão, se ele manifestasse a sua 18ª Dimensão aqui mesmo, a Terra toda, inteira, não
existiria mais.

Isso é, para vocês, difícil para compreender, porque vocês vivem, por enquanto, ainda, em uma forma fixa.

Na Multidimensionalidade não há fixação dentro de uma forma, de uma Vibração.

Não há fixação em um tempo e em um espaço, o que explica que eu posso estar aí e, em dez mil outros lugares ao
mesmo tempo e ter a mesma Consciência no mesmo momento.

É isso que eu expliquei a pouco, que vocês irão começar a viver, vocês também.

Assim, Is-Is é uma Vibração de uma determinada Dimensão.

Maria estava em um corpo no qual Is-Is se distribuiu.

Is-Is está presente na 18ª Dimensão, como um Arcanjo.



Ela está também presente na 11ª Dimensão.

Isso, obviamente, vai se refletir, para você, por diferentes percepções muito sensíveis.

Assim, na viagem possível no Estado de Ser, você vai reencontrar outras Consciências Unificadas.

É-lhes possível reencontrar um Arcanjo na 5ª Dimensão (onde haverá uma forma antropomórfica mutável), como é
possível percorrer os mundos na Embarcação que representa um Arcanjo, porque um Arcanjo, em um nível, é uma

Embarcação.

Uma embarcação é feita para conter outras Consciências.

Isso escapa, é claro, ao seu entendimento, porque não é algo que possa se desenvolver com palavras, mas que pode
apenas ser vivido.

E, quando isso é vivido, não pode haver qualquer dúvida sobre a realidade Vibratória e de Consciência do que é
vivido.

***

Questão: você pode me esclarecer sobre as visões de triângulos em cores desconhecidas?

A visão desses triângulos, em cores que lhe são desconhecidas na Terra, representa um acesso Multidimensional
muito elevado.

Vocês vão explorar muitas coisas novas, ao mesmo tempo nesse corpo como, para aqueles de vocês que vão ali
aceder, no corpo de Estado de Ser.

Não há o que explicar, ainda uma vez, porque a explicação é uma demanda do mental.

Quando vocês penetrarem mais adiante esse tipo de experiência, os Triângulos, a civilização dos Triângulos, irão
lhes ensinar eles mesmos, pela Vibração.

Mesmo isso ocorrendo nesse corpo e nesta Consciência, há uma imperativa necessidade de fazer calar as emoções
e o mental, justamente para poder se impregnar dessas Consciências de Luz Vibral, para compreender, pelo

Conhecimento Interior, como lhes disse Jofiel (*), o que isso é.

O seu mental sequer poderia colocar palavras ou conceitos sobre esses fenômenos.

Isso seria apenas uma debilidade, uma extrapolação, uma interpretação que estritamente nada tem a ver com a
Verdade do que isso é.

Como eu disse, por enquanto é preciso se contentar em viver o que vive a sua consciência que está se abrindo.

Lembrem-se de que, nessa noite, vocês cruzaram, hoje mesmo, Clareza e Precisão, que é a faixa horizontal da Cruz
anterior.

Cada dia vai se desvendar a vocês uma oitava suplementar de percepção.

Contentem-se, ainda uma vez, em acolher, humilde e simplesmente.

***

Questão: o que quer dizer «desidentificar-se do corpo»?

Esse corpo é um Templo no qual o seu Espírito tenta penetrar, no qual uma alma está presente.

Esse corpo é um Templo no sentido em que ele os protege.

Um Templo vazio não é nada, a tal ponto que um Templo vazio de alma é chamado de ‘portal orgânico’, que volta ao
nada ao final da sua vida.

Desidentificar-se não quer dizer despersonalizar-se ou dissociar-se no sentido, como dizem, psiquiátrico, mas, sim,
não considerar o seu próprio caso como uma relação pessoal, porque vocês estão bem além dessa relação pessoal.

Vocês não são os seus medos, vocês não são os seus conflitos, vocês não são a sua vida.

Vocês são apenas uma projeção.

Isso pode lhes parecer arriscado, no momento, mas, progressivamente e à medida que vocês abrirem as suas
percepções à Multidimensionalidade, vocês irão compreender verdadeiramente o que é uma projeção e o que vocês

representam nesse mundo: uma simples projeção.

Os povos primitivos ou nativos chamam isso de sonho.

Em breve vocês vão despertar do sonho, se é que esse sonho não é um pesadelo.



***

Questão: você pode me esclarecer sobre a minha linhagem?

Isso não pode absolutamente ser uma revelação exterior a você, em nenhum caso.

As revelações das linhagens se fazem, elas mesmas, a partir do momento em que a Cruz é despertada, considerando
que a Cruz do Céu, descrita por Um Amigo no Yoga da Unidade, progressivamente e à medida do seu despertar e do

seu desenvolvimento, irá revelar espontaneamente as suas linhagens.

Bem amado, isso se denomina autonomia e Liberdade.

***

Questão: como explicar nossas afinidades diferentes com os intervenientes de outros Planos?

Bem amada, eu sou Anael, eu não sou Uriel.

A qualidade Vibratória que eu porto e desço entre vocês, mesmo na 5ª Dimensão, estritamente nada tem a ver com a
Vibração da Presença de Uriel, e ainda estritamente nada tem a ver com a Presença de Miguel.

***

Questão: como funciona esta ressonância em nós?

Ela se faz também em função do que eu denominaria os seus próprios filtros.

Esses filtros situam-se, é claro, bem além de uma simples convenção mental ou emocional, mas está mais
diretamente ligado ao que vocês são no interior, uma vez que nós agimos e, vocês compreenderam, uns como

outros, bem além das palavras que pronunciamos e que nossas Vibrações podem alcançá-los, efetivamente, em
função do que vocês são, mesmo a nossa intervenção ocorrendo no silêncio mais total e isso, aliás, foi realizado

neste espaço.

A qualidade da efusão de Um Amigo nada tem a ver com a qualidade de efusão de Sri Aurobindo ou de Omraam
Mikaël, é muito lógico.

Mas o que capta a efusão não é nem o mental, nem a emoção, dado que o que nós emitimos são, antes de tudo,
partículas de Luz Vibral.

***

Questão: isso significa, quando sentimos uma afinidade especial com um interveniente, que a Vibração
correspondente é mais “conduzida” para o Estado de Ser?

Sim, mas eu especificaria, contudo, que ter afinidade com a efusão de um Ser que viveu há pouco tempo sobre esta
Terra está mesmo mais próximo do que vocês são, do que a Vibração de um Arcanjo, no momento.

***

Questão: o fato de acender uma vela pode facilitar a meditação?

Por que não?

Mas nós preferiríamos que você acendesse as suas Estrelas, ao invés da vela.

***

Questão: ouvir a música em fundo sonoro, com vozes, pode interferir no processo de uma canalização?



Isso é profundamente diferente para cada um.

Existem vozes que os elevam e outras que os abaixam.

A mesma voz pode abaixar ou elevar, de acordo com o que vocês são.

Agora, é inegável que existem Vibrações sonoras, mesmo no seu mundo falsificado, que evocam, irresistivelmente, o
Som do Universo.

Eu estou falando essencialmente dos violinos e dos violoncelos.

***

Questão: as pessoas que teriam dificuldade física ou de memória devem fazer «mais esforço» do que as
outras para atingir esses objetivos?

O acesso à Multidimensionalidade, o acesso ao Coração, não pode ser limitado por qualquer carma, não pode ser
limitado por qualquer doença.

***

Questão: eu ouço, na cabeça ao invés de nos ouvidos, um som, como um zumbido.

Isso corresponde, como sempre, à construção do Antakarana, que começa do mesmo modo que para a abertura do
Coração, por fenômenos mais densos, mais próximos do físico e que, progressivamente e à medida do tempo, vão se

tornar mais leves, mais aéreos.

***

Questão: podem ser sons ritmados, alternantes, ou sons contínuos?

Tudo é possível.

***

Questão: o que são as Chaves que foram entregues a Maria?

As Chaves desse mundo e a decisão de estabelecer a sua Realeza em função das circunstâncias.

***

Questão: em nossa visão muito 3D, a que correspondem essas Chaves?

Para que serve uma Chave?

***

Questão: para abrir uma porta.

Uma excelente resposta!

***



Questão: de qual porta se trata?

Da porta da Multidimensionalidade.

Das portas da Multidimensionalidade.

Aquela da Intraterra, através do que foi vivido pelas Núpcias Celestes e pela ativação dos discos de obsidiana,
as portas do Sol, enfim, desde o mês de agosto do ano passado, as portas da Luz Azul da 5ª Dimensão, desde o mês

de dezembro e, enfim, as últimas portas que vocês vivem agora.

***

Questão: na comunicação Interdimensional, convém interpelar o outro, ou ser interpelado, para dialogar?

Certamente não.

Tudo é som, tudo é Vibração, tudo é forma.

A sua consciência, existindo, mobiliza onda, Vibração, forma e cor captadas no conjunto do universo e dos universos
e das Dimensões.

Tudo é interpenetrado devido à Liberdade.

Não existe mais separação, nem fechamento.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, que a Paz e a Alegria do Coração estejam em vocês.

Até um próximo dia.

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

(*) – ARCANJO JOFIEL (21.09.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/09/jofiel-21-de-setembro-de-2010.html 

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-jofiel-21-de-...

***
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***
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***

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-jofiel-21-de-setembro
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=759
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/jofiel-21-de-setembro-de-2010.html
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/


 ~ O acesso à PROFUNDEZ ~ 

Bem Amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, eu sou Anael, Arcanjo.
Recebam Bênção, Graça, Paz e Alegria.

Juntos, vamos, se quiserem, percorrer espaços de Vibração e de palavras, em ressonância com o que, atualmente,
uns e outros, conscientes ou inconscientes, vivem sobre esta Terra.

A época atual que vocês vivem, onde o tempo é descontado, onde os tempos são reduzidos e onde o tempo os faz
viver a saída do tempo linear, temporal e espacial, os faz viver uma série de transmutações ou

de transformações, permitindo-lhes, se tal for a sua Vibração, aproximar-se da sua Unidade, da sua Verdade, aquela
que lhes é atribuída por vocês mesmo.

Bem Amadas Sementes de Estrelas, durante este período em que se estabelece, em vocês, a Coroa da cabeça e a
Coroa do Coração, nesses instantes que vocês vivem e percebem isso, eu tenho a evocar diante de vocês certo

número de palavras e de Vibrações.

***

A época que se abre assinala o final da sua separação, o final da sua divisão, em vocês, como no exterior de vocês.

A Luz vem restabelecer a Verdade e a Unidade, a sua, antes de tudo, aquela da sua Liberdade, da sua autonomia, da
sua soberania e da sua independência, como Ser total, Unitário e Unificado, Filho da Lei do Um, Fonte da Fonte e

Fonte, vocês mesmo.

A realidade Vibratória das suas experiências de Consciência o conduz, progressivamente, durante esses tempos
descontados, a se aproximarem sempre mais da sua Verdade.

A Consciência é Vibração, nós frequentemente o dissemos e repetimos.

A Consciência que se expande e que alcança os domínios inusitados do Espírito revela, nela, o que ela é.

Ela esconde também, nela, a totalidade das tonalidades da Luz Vibral, manifestada hoje pelas Vibrações presentes
nesta estrutura física que é o seu corpo, refletindo o despertar da Vibração.

Os 12 Elohim, criadores da Atlântida, em meio mesmo a esta falsificação, permitiram o estabelecimento da sua
Realeza, o estabelecimento da sua Unidade, tornado possível pelo sacrifício dos Elohim, reproduzido em seguida

pelas Estrelas de Maria, nesse último ciclo.

A hora é para a Alegria, porque a Revelação será sempre Alegria.

O final da separação deve fazê-los aceitar também que, em suas vidas, em suas relações, algumas coisas se
unificam e outras se separam.

Retenham que este contexto de separação não é nem bem, nem mal.

Ele permite que cada um reencontre o que ele é, em Unidade e em Verdade, qualquer que seja o caminho desejado,
qualquer que seja o caminho Vibrado.

***

Bem Amados Filhos da Luz e da Lei do Um, vocês avançam doravante, e vocês o percebem com mais lucidez, com
mais determinação, com mais vontade, para vocês mesmos.

ANAEL – 25 de setembro de 2010
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Obviamente, tudo depende de onde se situa o seu você mesmo.

Ele pode estar, é claro, tanto na personalidade, como na alma, como no Espírito.

As escolhas que os conduziram, tal como lhes foi anunciado pelo Arcanjo Jofiel, em seu ano de 2008 [ano da
Confrontação], os levaram e conduziram a colocar os atos, a realizar e a conduzir certo número de experiências de

aproximação da Luz.

Da qualidade, da quantidade do estabelecimento da Luz Vibral em vocês se estabelece, pela ‘ressonância’, a sua
capacidade para Vibrar e para se elevar a um nível ou a outro e esses níveis não são exteriores, eles são Interiores.

***

Hoje, no momento em que se desvenda a Profundez, esta noção irá se tornar cada vez mais evidente.

De acordo com o lugar onde você aceitou mergulhar, acolhendo a Luz, irá se revelar o local do seu lugar de vida, do
seu lugar onde você irá se estabelecer, quando chegar a hora.

Cada Morada é uma Morada do Pai.

Há, portanto, numerosas Moradas, e cada Morada é diferente.

Não há hierarquização nas Moradas, porque cada um ali se estabelece pela sua própria Vibração, em acordo total
com ela, permitindo-lhes escapar definitivamente às leis matriciais falsificadas.

Os Arcanjos, aqueles de quem eu sou o Embaixador, lhes expressam e irão lhes expressar sempre a gratidão deles
pela sua realização, qualquer que seja o estabelecimento, qualquer que seja o nível, e qualquer que seja a Vibração.

Porque, tanto aqueles que resistiram, como aqueles que não resistiram, estabeleceram, a seu modo, a sua Verdade
Una.

A adequação da verdade da personalidade com a Verdade absoluta do Espírito, ou com a realidade da alma,
permitiu-lhes manifestar, e irá lhes permitir manifestar, cada vez mais, na sua Consciência e nesse mundo, o que

vocês se tornaram, em Verdade e em Unidade.

O Fogo do Coração foi o agente.

Nós desvendamos e revelamos, em vocês, os quatro Pilares que irão lhes permitir descobrir as suas próprias
Linhagens, originais como Dimensionais.

Estes quatro Pilares, na sua vida, têm por nome Atenção, Intenção, Ética, e Integridade.

Estes quatro Pilares podem estabelecer-se apenas entre o Alfa e o Ômega, o Aqui e Agora, permitindo-lhes Vibrar em
uníssono com o Coração, sustentando, em vocês, o centro do seu alinhamento e a fusão com você mesmo.

«O Alfa e o Ômega», dizia o Cristo.

E ele o era.

É-lhe solicitado, hoje, para ser, você mesmo, em Verdade.

Tornar-se este Alfa e este Ômega, esta Estrela da manhã que se desperta nos seus céus.

O seu céu e os seus céus, que não são nada mais do que os seus céus Interiores, que vocês devem re-identificar em
vocês colocando-se no Aqui e Agora, desembaraçados da Lei de Carma, colocando-se no Aqui e Agora,

desembaraçados da influência do seu mental, das suas emoções, das suas Atrações/Repulsões desse mundo.

Você alcança a Unidade, se tal for o seu desejo, se tal for, sobretudo, a sua Vibração.

***

A separação toma fim, mas a separação pode estabelecer novas separações, permitindo-lhes colocar fim a outras
separações, permitindo-lhes alinhar-se, ajustar-se na sua Vibração, na sua Essência, na sua Unidade.

Olhem tudo isso com um olhar exterior.

Vivam-no, mas não se apropriem, porque vocês estão além disso.

Um período rico, mas, ô, quão paradoxal para alguns que tentam ainda manter a Ilusão, tentando conjugar, entre eles,
‘zona obscura’ e ‘zona de Luz’.

O que era possível, torna-se cada vez menos.

Vocês devem, portanto, cortar, tornar-se a Luz que vocês são, em um lugar ou em outro.

E somente isso.

Não há lugar, no Aqui e Agora, para o carma.

Não há lugar, no Aqui e Agora, para o mental.

Não há lugar, tampouco, no Aqui e Agora, para as emoções que os prendem à Ilusão, porque é no Aqui e Agora,



entre o Alfa e o Ômega que se realiza o Coração.

O Coração não é nem sedução, nem atração, nem repulsão, nem mental, nem palavras.

O Coração é brilho, quando vocês mesmos o são, em Verdade.

Os últimos reajustes que vocês vivem e que continuarão a viver, neste final do seu ano terrestre, refletem-se, para
vocês, pela revelação das últimas coisas a realizar.

***

A ativação das 12 Estrelas, que ela se realize ou não, ou, eu diria, de preferência, que ela se realize
na personalidade ou no Estado de Ser, conduz, de qualquer modo, ao mesmo resultado nesse mundo, que é lhes

permitir compreender o Alfa e o Ômega.

Início da estrada e fim da estrada.

Início de uma Dimensão, fim de uma Dimensão.

Roda da Vida, Ourobouros, permitindo finalizar ciclo da Vida que todos, sem exceção, finalizam.

O novo ciclo não será mais um.

Ele será, para a maior parte de vocês, o estabelecimento aonde os conduz a sua Vibração.

Porque não é o mental que decide, nem a emoção, mas, sim, o nível consciente de Vibração que vocês seguiram.

A Consciência, de fato, pode se fundir com a Vibração ou olhá-la como exterior a ela, como uma experiência
agradável.

Para outros, enfim, a Consciência se identifica e, naquele momento, ela se instala entre os quatro Pilares, permitindo
ao Si último desaparecer, pelo princípio de dissolução da Ilusão, de dissolução da personalidade, de dissolução do

mental, de dissolução das emoções e do retorno ao Ser, onde não há mais lugar para qualquer passado, onde não há
antecipação para qualquer futuro, mas, simplesmente, a Presença do «eu sou aquele que eu sou».

É isso o que realiza a ativação das 12 Estrelas que vocês estão vivendo.

É isso que irá lhes permitir, quando chegar a hora, neste espaço ilusório temporal, realizar o que é para realizar, para
cada um de vocês.

Nenhum erro pode existir.

Compreendam que nenhuma Sombra pode interferir, porque, na sua Verdade, mesmo as suas próprias Sombras são
a sua Verdade, e isso não é nem condenável, nem passível de julgamento.

***

Eis as palavras que me pareciam importantes desenvolver, na Vibração e na Unidade, relativas ao acesso à
Profundez.

Profundez que irá levar ao nascimento, em vocês, de Ki-Ris-Ti e que irá permitir, em vocês, a reunificação da nova
Trindade de que vocês irão se tornar estandarte, Portador e Semeador.

Aí estão, Bem Amados Filhos da Luz e da Fonte, as poucas palavras que eu tinha que colocar no Coração de vocês
e, se nos restar um pouco de tempo no tempo que me é contado, eu gostaria de responder a algumas perguntas.

***

Questão: poderia desenvolver sobre o papel da gigante vermelha Bételgeuse em Orion?

Bétel, Bé e Tel, vêm do hebreu, significando «casa» pelo Beth.

Bételgeuse em acádio-sumério, significa «o gigante», o ombro do Gigante.

O Gigante sendo o conjunto da Constelação de Orion, de onde vieram, em tempos imemoráveis, associadas às Mães
Criadoras de Sirius, as Matrizes cristalinas de vida em estrutura de carbono.

Bételgeuse é o ombro do Gigante.

Ela é a estrela que foi anunciada como se transformando em supernova, emitindo, portanto, a Luz Vibral a mais pura.

Este impulso de Luz Vibral é aquele que chega ao seu mundo.

Ele está diretamente conectado, este ombro do Gigante, com Sagitário.

Sagitário e a flecha do Sagitário, que é diretamente oriundo de algumas visões consignadas por um Ser que vocês



chamaram de Michel de Nostredame, que era, de fato, Nostre Adamus, «Nosso Pai», e não «Notre Dame» [Nossa
Dama], jogo de palavras do qual é o fiel executante, também denominado Orionis, vindo sob forma de ‘walk-in’ [Bença

Deunov] apresentar-lhes a Revelação dos tempos que vocês vivem.

Nostre Adamus, Nosso Pai (não confundir com «nossa Fonte», Alcyone, e não confundir, tampouco, com «nossa
Mãe», Sirius), vindo estabelecer e restabelecer a Verdade da Luz.

Os Gigantes que, quando da chegada dos Arcontes nesse sistema solar, traçaram as linhas e as formas sobre esse
mundo de carbono Unificado, pertencente à Maria e a Cristo-Miguel, dos marcadores que deviam permitir guiar a Luz.

Esses marcadores foram chamados de «Círculos de Fogo», retomados bem mais tarde pelos enviados de Orion sob
forma de pirâmides, permitindo, quando chegar a hora, pela Flecha do Sagitário, restabelecer a Luz desse mundo.

Foi o realizado desde um ano.

Assim, o reino da Luz ganhou o direito de se estabelecer novamente e de estabelecê-los, portanto, se tal for a sua
escolha, nos mundos da Unidade e da Verdade, na Confederação Intergaláctica dos mundos livres.

Lá vocês não estão mais sujeitos e limitados a uma forma.

Lá vocês não estão mais sujeitos e limitados aos ciclos de mortes/renascimentos criados por Yaldebaoth.

Bételgeuse tem um papel central, assim como uma das filhas das Plêiades, denominada Alcyone, ilustrado, na
mitologia, pelo combate entre as Plêiades e a Ursa Maior.

No momento em que aqueles, que foram chamados de falsificadores, tentaram e conseguiram, durante 320.000 anos,
instaurar a ‘era da falsificação patriarcal’, porque jamais a energia masculina será criadora, ela apenas pode

ser organizadora e planejadora.

O lugar de Bételgeuse é central em vocês.

É ilustrada pela posição da Redenção.

É uma das extremidades da Cruz presente em vocês.

Cruz representada, no seu céu, pela constelação de Orion, constituída, como por acaso, por cinco sóis.

O ponto central, estrela central de Orion, sede do próprio Orionis, a estrela do Norte, a estrela do Sul e as estrelas
laterais do oeste e do leste.

Olhem esta constelação que foi colocada no solo pelas pirâmides centrais, chamada de ‘Cinturão de Orion’, presente
no Egito como no México, chamada então de pirâmide da Lua e do Sol, presente também na China, como sob a

Terra, recordando-os da sua filiação de Eternidade, Filhos da Fonte, Filhos da Fonte intraterrestre, da Fonte
extraterrestre, realizando em vocês o mistério da Santa Tri-Unidade.

Aí está o que podemos dizer de Bételgeuse, a Casa e o Gigante.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem Amados Filhos da Luz e Filhos da Lei do Um, eu permaneço então entre vocês, para fazê-los viver a minha
Vibração e a minha Presença Arcangélica na sua Presença, ligadas à minha qualidade, à minha Luz, a Relação, à

Comunicação e Coração.

Eu lhes peço então para acolher, para nos acolher, em Unidade e em Verdade, no espaço do Aqui e Agora, centrados
entre Alfa e Ômega, pela potência do Éter e das partículas Adamantinas vindas de Adamus e de Alcyone.

Agora.

.... Efusão de energia ...

Bem Amados Filhos da Lei do Um, que a Unidade, a Verdade, a Probidade estejam com vocês e em vocês.

Anael agradece.

Até breve.

************
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Pergunta: poderia desenvolver sobre os pontos: Coração, enraizamento da alma, enraizamento do Espírito?

Bem amado, como o sabe, existem alguns pontos (esses pontos foram denominados ‘nós’ por Sri Aurobindo), eles
correspondem à intersecção de certas linhas de forças existentes no nível do que é chamado de corpo de Estado de

Ser.

Nós estamos, neste nível, bem acima do que é denominado estruturas sutis do ser humano.

Evidentemente, existe uma correlação às vezes, entre essas estruturas sutis e a estrutura do Estado de Ser,
associada, eu os recordo, à agregação de partículas Adamantinas no nível do canal mediano da coluna vertebral e

começando a dispor em meio ao seu corpo físico.

O chakra do Coração é efetivamente associado à Maria.

Ele está situado diretamente entre o que vocês denominam os mamilos.

Ele é o centro.

Ele é o que vocês denominam, o Si.

Agora, os 2 outros pontos estão diretamente ligados ao que é chamado de “Gota Vermelha e Gota Branca”,
correspondendo, respectivamente, ao chakra dito de enraizamento da alma do lado direito e ao chakra

de enraizamento do Espírito do lado esquerdo.

*

*

Esses pontos são os pontos onde, não há muito tempo, o bem amado Sri Aurobindo disse-lhes que, no momento da
encarnação, 12 Filamentos de Luz se dispõem.

ANAEL - 29 de setembro de 2010
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E 12 Filamentos de Luz de um lado como do outro.

Nesses 2 pontos, reúne-se diretamente a Consciência, em vocês, em meio mesmo ao seu DNA, de Cristo e de
Miguel.

Existe então um Triângulo Radiante, extremamente preciso, sobrepondo-se à Coroa Radiante do Coração e
permitindo-lhes instalar, em vocês, essa nova Tri-Unidade, reativando assim as suas próprias memórias, a sua

própria memória bem além desse mundo, bem além da Ilusão.

Nesses próximos dias, nas próximas semanas e meses que vocês vão viver, todos vocês irão, da mesma forma que
sentem o Coroamento no nível da cabeça e que alguns de vocês já perceberam a Coroa Radiante do Coração, vocês

irão sentir instalar-se na sua estrutura, a Presença Vibratória, real e autêntica, de Cristo, de Maria e de Miguel.

Lembrem-se de que os Arcanjos participaram da criação desse mundo.

Eles participaram, também, do seu próprio DNA.

Nós somos as testemunhas e vocês vão ser a lembrança que se revela.

Não há então que intelectualizar porque esse Triângulo, vocês o percebem com Amor, Verdade e Beleza.

Esse Triângulo corresponde, de fato, ao estabelecimento da sua nova Tri-Unidade.

O Triângulo reunindo a Água, o Fogo e o Ar, permitindo-lhes descobrir a nova Terra.

Não há nada mais do que ali Vibrar.

Não há nada mais do que ali se estabelecer.

A chave é, e permanece, a Porta que é, também, o Coração.

É em meio a esses 3 pontos de Vibração que se estabeleceram os Portadores da Luz, os Filhos da Luz, despertos e
redimidos (ndr: ver esquema abaixo).

***

Pergunta: ao que corresponde a abertura do Portal, do qual Miguel falou, para o dia 10 de outubro?

Bem amado, existe, em meio a esse mundo em que vivem, certo número de Portais.

Os Portais são de fato o estabelecimento de certas conexões, permitindo ativar ou fazer ressoar, em vocês como na
Terra, algumas funções que estavam, até o presente, adormecidas ou paralisadas pelas forças de compressão

gravitacionais.

O primeiro dos Portais se abriu em 18 de agosto de 1984.

Correspondeu ao primeiro dia em que a influência da irradiação da Luz azul de Sirius chegou nesse sistema solar.

Desde então, e nesse meio tempo, certo número de Portas e de Portais apareceram.

Como lhes revelou o Arcanjo Miguel, o aparecimento da sua Luz, no céu, em um dia conhecido e denominado o ‘dia
da espiral’ (que lhes foi anunciado por Sri Aurobindo), corresponde à abertura de Portais interdimensionais.

Do mesmo modo que existem Portas e Portais entre vocês, nessa estrutura Ilusória e em vocês, em meio ao seu
corpo de Eternidade no Sol, que lhes permitiram, pelas cargas elétricas se distribuindo em meio a esse corpo de

personalidade, se estabelecer gradualmente em sua nova identidade Unitária.

Assim, o 10/10 corresponde à ativação de um Portal importante, correspondendo, para vocês, à ativação em meio ao
seu DNA, da memória e da ressonância da Liberdade, inclusive na criação desse mundo e ligada diretamente a

Andrômeda.

Aquele dia, não há nada de preciso para fazer a mais, exceto, talvez, estar ainda mais na humildade, no serviço e
na Unidade.

***

Pergunta: Miguel falou de um processo para fazer com os dedos para ativar a Merkabah multidimensional
coletiva. Poderia desenvolver?

Bem amado, o ensinamento de UM AMIGO sobre o ‘Yoga da Unidade’ correspondeu ao estabelecimento de 3 partes,
correspondendo, para vocês, a uma localização em meio à sua própria Cruz, no Aqui e Agora, entre o Alfa e o Ômega,

permitindo ativar algumas coisas.

Foram comunicados também a vocês outros gestos utilizando os seus dedos, como o que chamam de Mudras,



Foram comunicados também a vocês outros gestos utilizando os seus dedos, como o que chamam de Mudras,
permitindo despertar em vocês os 4 elementos.

Foi também comunicado um protocolo ativando, ponto por ponto, a sua Merkabah em vocês, a sua.

O trabalho solicitado pelo Arcanjo corresponde à Merkabah interdimensional, coletiva, se preferirem, que vai reuni-
los, reunificá-los (o conjunto dos Coroados e dos redimidos) e aumentar essa família gradualmente e então atuar

sobre as forças cristalinas existindo em vocês como em meio ao Cristal azul.

A ordem é diferente.

Em um caso, vocês trabalham sobre vocês e para vocês.

No outro caso, vocês estão no serviço que os restituem a vocês mesmos, mas também ao conjunto dessa Terra e
desse sistema solar.

É assim que vocês irão então trabalhar, ao seu redor, não mais unicamente para vocês, mas entrar, em Verdade,
no Serviço (ndr: ver esquema abaixo).

***

Pergunta: esse Cristal azul tem algo a ver com o cristal Aqua Aura?

Bem amada, o Cristal azul está diretamente ligado, como lhes disse o Arcanjo Miguel, a essa pedra que foi trazida
pelos 12 Elohim que se sacrificaram durante a iniciação da Atlântida, que permitiu evitar que nunca morresse, em

vocês, o Espírito.

Esse Cristal azul foi depositado sobre essa Terra.

Ele tem por objetivo levá-los, pelos campos de forma e de força que vocês criaram e que nós criamos com vocês,
para a sua Unidade.

Isso era, de certa maneira, a promessa do seu retorno à Unidade.

A cor do que é denominado quartzo Aqua Aura está em perfeita adequação com esse Cristal azul, mesmo não se
tratando de um cristal de rocha propriamente dito.

A Vibração é sensivelmente a mesma e vocês terão compreendido que ela está ligada à estrela Sirius, mesmo se
esse Cristal foi trazido, essencialmente, pelos Elohim de Altaïr.

***

Pergunta: a aproximação com o Sol vermelho está em relação com aquele de Alcyone?

Bem amada, sobre o plano astrofísico existem, obviamente, algumas modificações importantes, vindas de todas as
partes dessa Dimensão.

A irradiação, obviamente, de Alcyone, denominada pelos seus cientistas, e chamadas conosco, de ‘a Onda
Galáctica’, a chegada de Hercobulos [Hercólubus] modificando as cargas elétricas presentes nesse sistema solar,

tendo já profundamente modificado o seu Sol, cujo espectro de irradiação não é mais de todo o mesmo.

Da mesma maneira que vocês vivem, vocês também, o seu coroamento, lembrem-se de que os outros planetas o
vivem também e que o Sol, aquele que é o astro que lhes permitem viver, mesmo de maneira falsificada, deve, ele

também, se transformar.

Assim então, o Sol que emitia no amarelo, se aproximando da Onda Galáctica, revela um espectro associado ao
ultravioleta e à Luz branca.

O Sol se tornando aparentemente mais frio e se tornando de cor mais pálida.



Sua transformação final será feita por um gigante vermelho.

Isso corresponde à chegada total da Luz, não mais somente a Onda Galáctica, mas a pressão das forças ligadas
a Hercobulus.

Assim como as partículas Adamantinas e, também, o que vocês terão criado, por vocês mesmos, permitirá
desencadear o que nós denominamos, com vocês, na ausência de uma palavra melhor, a ignição do Sol.

Como sabem, outros planetas, nesse sistema solar, foram modificados.

Alguns falam mesmo de segundo Sol.

Esse termo não é de todo adequado.

Com efeito, o planeta maior do seu sistema solar não tem a massa cinética suficiente para se tornar um verdadeiro
sol, mas isso pode ser semelhante.

O importante não é isso.

Eu os lembro de que o importante é o seu ser Interior.

As condições das suas vidas mudam.

Muitos de vocês vivem transformações de Consciência e de modos de vida já muito importantes.

A Terra deve fazer o mesmo.

O que vem é efetivamente importante, mas quanto mais vocês estiverem na sua Alegria, no estabelecimento do seu
próprio Samadhi, mais vocês poderão trabalhar e agir no sentido do Serviço, nesse mundo.

***

Pergunta: o que são os tipos de pingos de chuva que se pode às vezes ver, sem chuva?

Bem amado, assim como o constatou, o que acontece sobre a Terra é pelo menos incomum.

Obviamente, aqueles que não observam o céu e que só observam suas preocupações e as da Terra, não veem, não
percebem isso.

Agora, e desde meados do seu mês de setembro, a Onda Galáctica atingiu os confins desse sistema solar e algumas
partículas já chegaram à periferia da sua Terra.

Estas são visíveis, para aqueles que reparam no ar e que não reparam apenas a Terra.

Reparando no ar, em certo momento da noite, vocês vão perceber esses agregados de partículas Adamantinas
ou Agni Deva se deslocando, mas existem efetivamente descidas de partículas, um pouco como a neve branca,

refletindo a interação da matriz falsificada com as mesmas partículas Adamantinas.

Não se trata então, propriamente falando, de partículas Adamantinas, mas da consequência da ação dessas
partículas Adamantinas vindo desagregar, em parte, por enquanto, essa matriz.

***

Pergunta: nesse momento é bom ou prejudicial se expor muito ao Sol?

Bem amado, eu responderei que há dois modos de se expor ao Sol.

Existe uma maneira muito física e uma maneira mais espiritual que se denomina meditação.

A meditação frente ao Sol irá preenchê-lo.

Ela irá preenchê-lo de Luz, ela irá preenchê-lo de Vibrações e de Consciência nova.

Agora, expor-se ao Sol, de maneira física, pode efetivamente, sob certas latitudes, ser perigoso.

Tudo depende da intenção com a qual vocês fazem isso.

***

Pergunta: existem Selos relativos às Estrelas de Maria?

Bem amada, o importante é a ativação dessas Estrelas, porque isso constitui, como foi desenvolvido por alguns
Melquizedeque, uma forma de comunicação com o seu Estado de Ser muito mais estruturada e muito mais sólida do

que o que foi chamado de Cordão de Prata ou de Cordão de Ouro.

Os Cordões Celestes se completam, permitindo-lhes constituir, como sabem, o ‘corpo de Cristal’ ou a ‘Fonte de
Cristal’, permitindo-lhes reunificar vocês mesmos e, desde essa noite, reunificá-los uns aos outros.

Existe, certamente, um número incalculável de conhecimentos em ressonância com essas 12 Estrelas.

Nós jamais tivemos vontade de sobrecarregá-los.

Lembrem-se de que o único conhecimento útil é aquele do seu Coração.

Assim então, nós lhes demos o estritamente necessário e o estritamente suficiente para permitir-lhes ir para o seu
Estado de Ser.

Dessa maneira, então, o fato de terem conscientizado esses pontos de Consciência no nível da cabeça, de vivê-los



em Unidade e em Verdade, é, no momento, grandemente suficiente.

Nós lhes demos dois circuitos principais: Hic e Nunc (ou Aqui e Agora) e AL e OD (ou Alfa e Ômega) (*).

Centrando-se sobre essa Cruz, existem evidentemente outros conhecimentos, mas eles não têm necessidade de
serem explicados, nem mesmo mostrados no exterior, porque é vivendo no Interior que o Conhecimento direto e a

Visão direta do que isso corresponde aparecem, para vocês, como uma evidência.

O filtro do mental, naquele caso, estritamente de nada serve.

Nós não temos, tampouco, revelado as sílabas sagradas do silabário original, correspondendo às 7 outras Estrelas
de Maria.

Isso não é importante no momento, porque o importante, ainda uma vez, é a percepção Vibratória e a modificação da
sua Consciência.

O restante é apenas supérfluo e circunstancial.

Eu os lembro também de que através dessa Cruz da redenção vocês são centrados sobre as suas 4 linhagens, vocês
são centrados sobre as 4 Virtudes espirituais mais importantes, já nomeadas: Atenção, Intenção, Ética e

Integridade (**), permitindo-lhes permanecer centrados e alinhados, e viver no Estado de Ser nesse mundo, o que
temos denominado com vocês (e como ama repetir-lhes UM AMIGO) o estado de Samadhi.

***

Pergunta: eu não chego a ativar tanto cada um dos triângulos das Estrelas de Maria, 2 a 2.

Bem amado, eu constato com alegria e prazer que o seu Coração permite-lhe encontrar por si mesmo, agora, outra
aplicação deste ‘Yoga da Unidade’: assim, praticar os elementos 2 a 2.

Há restabelecimento desses 4 Triângulos, denominados também os ‘4 Cavaleiros’, correspondendo à revelação das
suas Linhagens.

Eles foram denominados, esses pontos: os Pilares.

Porque, efetivamente, é através desse simbolismo da Cruz que sempre se efetua a Redenção, não da Cruz do
sofrimento, mas da Cruz da Alegria.

Bem amado, existe, no homem, uma constituição em ressonância direta com esses elementos.

Essa parte de elementos em vocês, compõe vocês, em todos os sentidos do termo.

Há então, para cada um de vocês, elementos mais específicos e mais reagentes do que outros.

Necessariamente, há, em vocês, Linhagens que são mais reveladas.

Necessariamente, alguns de vocês terão mais Atenção do que Intenção ou ainda mais Integridade e Ética do
que Intenção.

Há então ‘diferença de percepção’.

Cabe a vocês ver, a vocês viver, o que é para viver em relação a isso.

Há então, efetivamente, zonas e Estrelas também que, conforme os indivíduos, são mais ou menos facilmente
perceptíveis.

Não busquem deduzir ou concluir uma interpretação qualquer.

Vivam, simplesmente.

Portanto, alguns serão marcados pela Cruz anterior.

Outros serão mais marcados (pela percepção e pelo seu funcionamento) pela Cruz posterior ou ainda pela Cruz
central.

*



(ilustração das 3 Cruzes em uma só)

*

Outros, ainda, sentirão novos trajetos e novos circuitos.

Vivam-nos.

Não os interpretem, mas vivam-nos.

Vocês irão constatar por vocês mesmos, os efeitos.

Novamente, o objetivo não é sobrecarregar, no momento, o que fez parte do Conhecimento do Coração que é
mediato e imediato, que não tem necessidade então de passar pelo filtro do mental ou de explicação, porque isso irá

se estabelecer, em vocês, bem naturalmente.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre as Embarcações que devem aparecer no céu?

Bem amada, se vocês observarem um pouco o céu, vocês irão constatar por vocês mesmos que há uma
multiplicação, sem precedente, de aparições de coisas no seu céu.

Obviamente, essas coisas não são todas da Luz Unificadas, mas lembrem-se também de que vocês não têm, todos, a
mesma destinação.

Alguns escolheram a Liberdade.

Outros escolheram o livre arbítrio e prosseguir nos mundos de carbono.

Cabe bem então, não é?, encontrar uma solução para cada um que seja adequada à sua própria Vibração, ao seu
próprio porvir, que isso seja com o corpo, ou sem o corpo.

Assim, nos seus Céus, várias Embarcações começam a aparecer.

No momento, aquelas que vocês veem são Embarcações que nós iremos qualificar, para as Embarcações da Luz,
de satélites.

Trata-se, frequentemente, de cápsulas individuais ou de embarcações-mãe que nós iremos qualificar de baixa
densidade.

As embarcações da 11ª Dimensão, aquelas pertencentes à Frota Mariana (as 21 Embarcações da Frota Mariana)
estão, no momento, estacionadas, sempre, na frente do Sol.

Mas a Frota Intergaláctica da Luz está reunida, desta vez, em um único lado do Sol.

Se vocês tiverem curiosidade de observar as imagens que lhes serão oferecidas pelas suas tecnologias, nos
próximos dias, vocês verão que essas Embarcações estão alinhadas sobre o lado do Sol que está voltado para

vocês.

A aproximação Dimensional é algo bem real.

Nós todos estamos prestes a viver essa reconexão com vocês.

É o trabalho, como disse o Arcanjo Miguel, que vocês têm que realizar diariamente, agora.

Nós seguiremos de muito, muito perto, a sua progressão coletiva e não mais unicamente a sua progressão individual.

Desde o início das Núpcias Celestes, e vocês notaram isso, nós insistimos sobre o aspecto individual.

Vocês entram agora no aspecto coletivo.

Vocês entram na Dimensão Crística e no trabalho se tornando coletivo.

Essa transição, ou essa mudança, é extremamente importante.

Ela reflete, seguramente, a passagem para uma etapa muito mais ampla e muito mais importante.

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

(*) - ‘AS 12 ESTRELAS DE MARIA’ [Protocolo]:

http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html

*

(**) – UM AMIGO (25.02.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/02/um-amigo-25-de-fevereiro-de-2010.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.portaldosanjos.net/2010/02/um-amigo-25-de-fevereiro-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/protocolo-as-12-estrelas-de-maria-23-08.html
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Tradução para o Português: Zulma Peixinho
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************
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Questão: a qual Pilar pertence Aldebaran?

Bem Amada, os Pilares de que você fala são os Pilares correspondentes ao que existe na cabeça, correspondendo
ao centramento de suas 4 Linhagens.

Os Pilares são, portanto, as Linhagens.

Aldebaran não é um Pilar.

Aldebaran é uma origem estelar, o que não é, verdadeiramente, a mesma coisa.

Não há um pertencimento preciso, embora alguns sistemas solares estejam religados, de maneira preferencial, a um
dos Pilares.

Os Pilares que os constituem, correspondentes às suas quatro Linhagens, correspondentes à sua filiação, em
Espírito, em Verdade e, por vezes, segundo a carne, nada tem a ver com a origem estelar.

Assim, é perfeitamente possível ter um Pilar em ressonância com o Ar e com Altaïr e sua origem estelar ser
Aldebaran [estrela gigante da constelação de Touro].

Não há, portanto, sobreposição entre as Linhagens e as origens.

***

Questão: poderia nos falar de Vênus?

Bem Amada, cada planeta desse sistema solar não é, necessariamente, procedente de dito sistema solar.

De fato, a rotação e a característica gravitacional de Vênus, tal como vocês o veem, já não é a Verdade do que é
Vênus.

Não se esqueçam de que vocês estão num sistema falsificado e que o que veem com seus olhos não corresponde,
necessariamente, à realidade Vibratória.

Assim, no que concerne a Vênus, do nosso ponto de vista, o que vocês chamam de planetas são, para
nós, embarcações.

E eles o são, em Verdade.

Do mesmo modo que um Arcanjo pode lhes aparecer ou ser representado, no seu mundo, com uma forma
humanoide, nos multiversos e nas multidimensões um Arcanjo nada mais tem a ver com a forma que vocês

ANAEL – 2 de outubro de 2010
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o representam.

Do mesmo modo, o que vocês percebem e captam de Vênus, seja pelas leis físicas ou por sua visão,
estritamente nada tem a ver com a realidade multidimensional de Vênus.

Não se esqueçam de que vocês veem através de um filtro, e que esse filtro os impede de ver a Verdade.

O verdadeiro Vênus é acessível pelo Coração, pela visão Interior e pela visão direta, Conhecimento Interior e
imediato.

Entretanto, é, do seu ponto de vista, evidente que Vênus não pertence a esse sistema solar, em sua constituição
original não falsificada.

Do mesmo modo que vários planetas, que existiam nesse sistema solar quando da criação original, não existem mais.

Eles foram pulverizados.

***

Questão: poderia nos falar do reino animal e de seu papel atual?

Bem Amada, convém já conceber que os animais não são animais.

Trata-se de uma paródia que os Arcontes, em sua linguagem, burlaram.

E vocês chamam a isso de “animais”.

Mas, dentro da forma que eles lhes deram a ver, assim então, o que vocês chamam de golfinho não é um golfinho.

É um ser multidimensional.

O que vocês chamam de gato não é um gato, mas pertencente a Linhagens extremamente precisas chamadas
de felídeos.

Do mesmo modo, um leão, que vocês chamam de rei dos animais, nas outras Dimensões estritamente nada tem a
ver.

Trata-se, de fato, de algumas Linhagens Arcturianas.

Não há correspondência.

Os animais têm um papel.

Eles são seus acompanhantes nesta Ilusão.

Eles foram, alguns, criados de modo irônico por algumas Entidades que não queriam necessariamente o bem de
vocês.

Assim, portanto, quando lhes é solicitado para não julgar, isso não concerne unicamente aos humanos, mas, também,
obviamente, aos animais que estritamente nada têm a ver, nos mundos unificados, com o que vocês percebem.

Assim, portanto, será necessário que se habituem, em certo momento, a ver andar diante de vocês os leões,
os felinos ou mesmo os golfinhos.

Assim, aqueles a que vocês chamam de animais, como dizer..., são apenas uma paródia do que eles são nos
Universos multidimensionais.

Há, portanto, realmente, nesse nível, uma magistral Ilusão que os faz dizer que os animais são animais.

***

Questão: como as partículas adamantinas trabalham em nossas estruturas?

Bem Amado, o primeiro portal Galáctico, aberto em 18 de agosto de 1984, permitiu estabelecer um corredor de
conexão e de comunicação com o Sol de Sirius.

Em seguida, e de maneira muito mais recente, estabeleceu-se certo número de conexões com os sistemas solares e
os sóis muito afastados, permitindo emitir, em meio a esse sistema solar, as ‘partículas adamantinas’ ou irradiação

do Ultravioleta, ou, ainda, partículas da Fonte ou do Espírito Santo, que são apenas especificidades, em
definitivo, das referidas ‘partículas adamantinas’.

Elas então se derramam por ondas sucessivas e pela densidade cada vez mais importante e pela irradiação cada
vez mais presente.

Eu recordo que Maria anunciou que a ‘Onda Galáctica’ tocou os confins desse sistema solar em 07 de setembro do



seu ano, dando-lhes acesso, sempre, a um número de partículas adamantinas cada vez maior, estabelecendo-se em
suas estruturas.

Então, qual é o papel das partículas adamantinas?

Obviamente, nesse mundo falsificado, vocês chamam de Luz, «fótons», caracterizada por uma onda, por um
corpúsculo e por certo número de características.

A luz, que vocês chamam de luz, não é a Luz.

As partículas de Luz, nos Mundos Unificados, têm características de localização, de deslocamento e de forma que
nada têm a ver com o que vocês chamam de fótons.

O fóton é a extrema rarefação da Luz, o que resta, devido à compressão da matéria, da cristalização em ressonância
com as ‘forças de atração e de repulsão’ que foram iniciadas pelo reino dos Arcontes.

Isso lhes dá a Ilusão da Luz.

A Luz, do mesmo modo como vocês veem de olhos fechados, não é a Luz.

A Luz é, antes de tudo, assim como nós o dissemos, Vibração, Unidade, Estado de Ser eVerdade.

As ‘partículas adamantinas’ vão se agregar, literalmente, em suas estruturas densas falsificadas.

A primeira coisa a agregar as partículas adamantinas é o que é chamado de ‘canal mediano da coluna vertebral’
ou Sushumna, transformando então esse canal em um canal de Cristal e de Luz, chamado de ‘canal do Éter’,

ligado a ER, permitindo vibrar em outra frequência até mesmo em suas estruturas.

Atualmente, as partículas adamantinas penetram sempre mais profundamente até mesmo em suas estruturas.

Há derramamentos.

Esses derramamentos foram iniciados pelo Arcanjo Miguel, propriamente, quando ele atravessou o Sol e estabeleceu
o seu reino no Sol, permitindo e abrindo a porta para a Reunificação da Tri-Unidade, o que foi chamado de ‘nova

Eucaristia’ ou de ‘novo Evangelho’.

As partículas adamantinas desempenham, portanto, um papel de liberação, de desencravar e de abertura (se tal
for o seu desejo de agregá-las em vocês) do que é chamado de ‘matriz’.

As partículas adamantinas são arranjadas por 24, criando uma Unidade de Consciência Unificada.

Esta ‘Unidade de Consciência Unificada’ tem a capacidade de ser inteligente e de se arranjar seguindo as linhas do
pensamento.

O pensamento se torna, portanto, realmente, criador, eis que a Luz segue o pensamento.

Naquele momento, essas partículas adamantinas, agrupadas por 24, vão se agrupar em múltiplos de 24, até dar o
que é chamado de Agni Deva, os Agni Deva que são a constituição de um conjunto de partículas

adamantinas.

Trata-se, portanto, de partículas adamantinas que têm as características de transformação na Ilusão.

Esta Luz das partículas adamantinas pode ser observada, algumas noites, a partir de 22h30, ao leste,
correspondendo ao que vocês veem, que não é a Via Láctea, mas situado bem mais próximo de seu céu, tal como

lhes deixa ver a magnetosfera.

As partículas adamantinas são partículas de transformação.

Elas correspondem, inteiramente, ao que nós chamamos de Inteligência da Luz  e de ação da Luz Vibral em vocês.

Há, portanto, uma diferença fundamental entre as ‘partículas fotônicas’, que são apenas a luz rarefeita e distorcida,
com relação às ‘partículas adamantinas’ que são a realidade da Luz Vibral.

É graças a essas partículas – radiações do Ultravioleta, irradiação da Fonte e efusão do Espírito Santo – que
se realiza a transmutação, se vocês aceitarem, contudo, a liberação.

***

Questão: qual é a razão da separação entre Arcanjos e Arcontes?

Bem Amado, em tempos muito antigos, bem após a criação desse mundo, em 326.000 antes de Cristo, Seres vindos
de outros lugares (quer dizer, que não estavam implicados nesta criação da Beleza, que era a criação dos Delfinoides

de Sirius, essencialmente), chegaram nesse mundo para experimentar o que é chamado de separação.

Como chefe se encontrava aquele que foi chamado de Yaldébaoth [demiurgo], que é quem arrastou com ele certo
número de Arcanjos.

Na chefia, havia Lúcifer que, depois, foi transformado, obviamente, e redimido.

O Lúcifer que vocês falam não é o mesmo Lúcifer que existiu em outros momentos.



Houve, aí também, confusão.

Mas, desde o início, certo número de Arcanjos participou desse ‘princípio de separação’.

O objetivo da separação era fazê-los crer (e, aliás, aqueles que a realizaram acreditavam, eles mesmos) que,
comprimindo a matéria, que comprimindo a Beleza existente nos mundos criados pela Vibração de Maria e de suas

Irmãs, era possível fazer ‘crescer a Luz’.

O que, obviamente, era falso.

A Luz não tem necessidade de crescer, porque ela É, de toda Eternidade.

Progressivamente e à medida dos ciclos, houve uma separação cada vez maior, pela manutenção dessas forças
gravitacionais, pela manutenção das ‘leis de atração e repulsão’ (ou lei de karma) que é a única a ter sido autorizada

nesse mundo e a única manifestada.

Progressivamente e à medida dos ciclos que se desenrolaram durante esses últimos 324.000 anos, a separação foi
cada vez mais profunda.

Alguns seres, alguns criadores, entretanto, mantiveram a sua Presença.

Eles foram chamados de Elohim.

A maior parte vinha de Sirius, mas houve, também, outras ondas de Elohim que permitiram não apagar a lembrança
desta Luz para que, no momento vindo, esta se restabelecesse.

Portanto, eles sacrificaram, de algum modo, a sua Essência e a sua Divindade, para acompanhar as suas próprias
criações até o retorno da Luz.

De fato, um criador é responsável pelo que criou, e isso é lógico.

Do mesmo modo que, mesmo nesta falsificação, os filhos que vocês geram, mesmo se não são seus filhos, em
Verdade e segundo o Espírito, eles são dependentes de vocês durante o tempo do seu crescimento.

Nos Mundos Unificados, um criador, vindo de algumas esferas e de algumas Dimensões, é habilitado a ‘desenvolver
a vida’ por todos os meios que lhe pareçam bons, na condição de que não haja ruptura com a Fonte.

E, aliás, não poderia existir criação se houvesse uma ruptura real e definitiva com a Fonte.

Entretanto, esta matriz reconstituiu-se.

Os Arcontes continuaram o jogo da falsificação, da Ilusão, até hoje.

Desde agora dois anos, desde 15 de agosto de 2009 e, sobretudo, desde 15 de agosto de 2010, a matriz não se
reconstituirá, porque as ‘leis da Unidade’ se restabelecem, agora, inteiramente.

Alguns dos Arcontes que participaram, com aqueles que vinham da Ursa Maior (chamados de Dracos) foram
redimidos depois, obviamente.

Eles se aperceberam, como alguns Arcontes e alguns Arcanjos, do seu erro e, então, se juntaram aos Mundos
Unificados.

Do mesmo modo, aqueles que, desde um século, estavam fechados dentro da Ilusão matricial, fazendo-os crer que
vocês sairiam da matriz pela ‘vontade’, estão, hoje, em curso de redenção e em curso de Reunificação com eles

mesmos, com a Lei dos Filhos do Um.

Assim, portanto, não existe mais oposição formal, nem oposição constituída, ao retorno à Unidade, em Gaia.

Somente alguns humanos desempenham ainda esse papel.

Mas nós esperamos que, com a potência do seu trabalho de Unificação, com a Unificação da sua própria Unidade,
com todas as outras Unidades presentes e despertadas nesse mundo, nós poderemos, muito em breve, juntar

aqueles que ainda não aceitaram a Unidade.

Isso é uma questão, em seu mundo temporal, talvez de dias, talvez de semanas, talvez de meses.

Mas nós temos ainda tempo de restabelecer, inteiramente, a Unidade, sem ranger de dentes e sem sofrimento.

Isso depende de vocês, e não mais de nós.

E somente de vocês e de Gaia, é claro.

***

Questão: nesta nova realidade, o que vai se tornar Shamballa?

Bem Amado, é tempo, agora, de lhe desvendar a Verdade, mesmo se ela possa feri-lo e chocá-lo.

Os Mestres de Shamballa, ou Mestres ascensionados, são Seres que realizaram uma etapa do Samadhi e do
Despertar, em Verdade, e que, a um dado momento, creram terem chegado à liberação.

Eles então se fecharam numa criação que lhes é própria e que eles chamaram de Shamballa (não confundir com



Shamballa 
a Agartha, que estritamente nada tem a ver).

Esses Seres então recriaram, dentro do que é chamado de a 7ª sub-densidade do plano astral, um mundo real
denominado Shamballa, chamado também de ‘governo de Luz do planeta’.

O que não o é, obviamente, dado que esses Seres jamais tocaram o Estado de Ser e jamais foram liberados da
matriz.

A liberação da matriz nada tem a ver com a liberação em meio aos mundos astrais.

Assim, vocês devem aceitar e viver alguns conceitos como não sendo aqueles que lhes foram afirmados e clamados
ou declamados, mesmo dentro de alguns ensinamentos correspondentes ao que foi chamado de ‘vontade de bem’.

A ‘vontade de bem’ não os fará jamais descobrir o Coração.

Ela os faria descobrir a Verdade Luciferiana.

Ela os faz descobrir o que foi chamado de ‘Ilusão Luciferiana’.

A Verdade não é a Ilusão.

A Verdade é Unidade.

Ela está além desse mundo e jamais o mundo da dualidade falsificada pode tocar a Verdade.

Esse foi o caso do tempo da criação dos Delfinoides de Sirius e de alguns outros Seres, antes da falsificação.

O mundo de carbono tem ainda belos dias diante de si, mas bem longe das falsificações que existiram nesse
mundo.

Como o sabem, existem Seres estabelecidos nesta 3ª Dimensão Unificada e que não estão fixos dentro do Espírito e
desta forma.

Assim é, por exemplo, de algumas linhagens Arcturianas.

Assim é, obviamente, do que foi chamado de ‘Anjos do Senhor’, que são Vegalianos de 3D Unificada (não confundir,
é claro, com o que foi chamado, em seu mundo, de “short greys” ou pequenos cinzentos, que estritamente nada têm a

ver, obviamente).

Agora, o que é chamado de Mestres Ascensionados, sediados em Shamballa, são Seres que atingiram uma forma
de Despertar que não é a liberação.

Isso pode, por vezes, ser duro de ouvir.

Cabe-lhes verificá-lo por vocês mesmos e não por um boato, e não pela ‘visão luciferiana’, mas diretamente pela
visão do Coração.

Não há Verdade, retenham bem, além da sua.

Enquanto vocês dependerem de uma autoridade exterior, seja ela Shamballa, seja ela Maria, seja ela Cristo, seja
ela Miguel, vocês não estão no seu Caminho.

O que nós viemos lhes trazer é a autonomia e a Liberdade.

Vocês não podem ser Livres enquanto aderirem a algo mais, além de vocês mesmos.

A autonomia, a Liberdade, é uma responsabilidade.

Ela passa, necessariamente, pela destruição das Ilusões que lhes permitiram se nutrirem, até o presente, nesse
mundo.

Cabe a vocês saberem o que querem ser e o que querem ser não é absolutamente dependente de suas crenças,
quaisquer que sejam.

Crer na Fonte não os restabelece na Fonte.

Crer na Unidade não os restabelece na Unidade.

Crer na Ilusão não permite sair da Ilusão.

A única coisa que deve se viver é Ser.

E Ser é Vibração da Consciência atualizada, no Coração, conferindo o retorno à Unidade, em Verdade, e não em
pensamento.

O que não é, reconheçam, a mesma coisa.

Assim, portanto, em meus propósitos, não é questão de dizer: isso não é a Luz, isso é a Luz.

Porque, em última instância, todos vocês são Luz e tudo o que existiu na Ilusão, finalmente e em última análise, lhes
terá permitido, se tal for o seu desejo e a sua Vibração, reencontrar a sua Essência e a sua Unidade.

Não há, portanto, que depreciar.

Não há, portanto, assim como foi dito, que julgar, nem fazer julgamento.

Há que se estabelecer em si mesmo.

Busquem o Reino dos Céus que está em vocês porque, quando vocês se estabelecerem em vocês mesmos e na sua



Essência, naquele momento, tudo o que é Ilusão desaparece por si.

Não há mais necessidade, naquele momento, de denunciar.

Não há mais necessidade, naquele momento, de expressar qualquer desacordo porque, quando você está na
Vibração da sua Unidade, tudo está bem e tudo está perfeito.

O que vocês realizaram, uns e outros, aqui presentes como em outros lugares ao redor desse mundo, através das
efusões Micaélicas e que se concretizou e definitivamente se encerrou em 29 de setembro deste ano, foi reativar as

redes cristalinas Unitárias, a fim de restituir esse mundo à sua Unidade e permitir a Gaia viver sua translação
dimensional.

O resto, todo o resto, não tem mais qualquer importância.

Sejam felizes.

Sejam verdadeiros.

Sejam íntegros.

Estejam em sua ética.

Estejam em sua Verdade, porque não há Verdade além da sua.

Não há Unidade além da sua.

Todo o resto é apenas um olhar dual e exterior.

Você não tem que seguir ninguém.

Você não tem que seguir qualquer Mestre.

Você tem que seguir apenas você mesmo, a fim de se encontrar si mesmo.

Enquanto você não tiver aceitado isso, você projetará sua realização num Mestre exterior ou num conselho exterior.

Não creia no que nós dizemos.

Viva-o.

 ***

Questão: a era de Aquário ainda é uma realidade?

Bem Amado, as eras são uma realidade, dado que vocês estão inscritos num ciclo.

A passagem da era na qual vocês estão, para a nova era, corresponde ao verter de água.

Esse verter de água é o símbolo da Água benta, a Água do Alto ou Água do batismo, substituindo a matriz da Terra
pela matriz da Água e permitindo reencontrar o Fogo.

Obviamente que isso tem um sentido porque, nas outras dimensões Unificadas, vocês percorrem, lá também, ciclos,
mas de maneira totalmente diferente do que existe na matriz.

Os ‘ciclos’ são uma realidade, inscrita no sentido biofísico e astrofísico que vocês vivem.

A era de Aquário corresponde ao derramamento da Água benta ou da Água do Alto, nesta dimensão, vindo através do
que foi explicado pela Divina Maria: restabelecer o verdadeiro Triângulo matricial ligado à Água e não mais à

Terra.

***

Questão: eu recebo mensagens em canalização. Quais conselhos você me daria?

Bem Amada, o processo de canalização, assim nomeado em seu mundo, pode tomar diferentes formas.

O que é importante a compreender e viver é que esse contato transdimensional deve se situar dentro da Verdade do
que você vive em suas estruturas.

Assim, portanto, da qualidade do que é denominado ‘seu canal’, da qualidade do que é denominado ‘sua
própria Vibração’ existente nos chacras superiores e, sobretudo, no chacra do Coração, dependerá a

Verdade do que é transmitido.

Sabendo que a canalização, no sentido em que vocês a denominam, é um processo que, em todos os tempos, existiu.



Assim, quando você telefona, você não disca um número ao acaso, e assim mesmo lhe é possível reconhecer a
pessoa que está do outro lado do telefone, do mesmo modo, qual é a melhor prova de que o que você recebe é uma

comunicação procedente da Luz e não do ego ou ainda de algo que seria da ordem da própria esfera matricial?

A diferença é essencial.

A partir do momento em que você penetra na Verdade que é a sua Verdade, ainda uma vez, naquele momento, o que
é canalizado, além das palavras trocadas, é, antes de tudo, Vibração, e esta Vibração deve ser perceptível, tanto por

quem recebe as palavras enunciadas, como por quem transmite o que é enunciado.

Assim, uma canalização vinda das esferas da Luz Unitária Vibral vai se traduzir por uma ativação de certo número de
sinais bem presentes.

Esses sinais são perfeitamente conhecidos.

Eles correspondem à ativação do Nada (ou canto da alma) percebido indistintamente em um ou outro ouvido.

Há ativação do chacra da Coroa, mas isso não basta, porque certo número de manifestações, procedentes dos
mundos não Unitários, podem também manifestar-se pela Coroa da cabeça.

Convém, portanto, perceber e sentir esta Coroa existente na cabeça e ao nível do Coração, que é a única prova de
que o que você recebe vem dos mundos Unitários.

Convém também compreender que, o que quer que você receba (seja de seu ego, seja da luz sombria ou seja da Luz
clara), de todo modo, tudo tem uma razão, mesmo nesta Ilusão.

Assim, portanto, não existe Verdade absoluta, mas uma verdade relativa estabelecendo-a no que você recebe.

O importante é se lembrar da frase: «julgar-se-á a árvore pelos seus frutos».

E quem julgará se não é você mesma com relação a você mesma?

Se você está estabelecida em seus 4 Pilares: Ética, Integridade, Aqui e Agora, se você está no sacrifício de si
mesma e se não há saída da humildade e da simplicidade, então, o que quer que você transmita será Unitário.

Assim, portanto, é preciso mudar de ‘ponto de vista’, não considerar, simplesmente quem está em relação com você,
mas o que você é, você mesma, porque, em última análise, se o seu Coração for puro e simples, naquele

momento, nada de desagradável pode chegar.

O perigo seria querer, a todo custo, o que dependeria da ‘vontade’ e não do acolhimento à Luz Vibral.

Isso foi dito pela própria Maria, há muito poucos dias, que vocês entram numa era em que a comunicação, devido
mesmo à era do Derramamento de Água, vai lhes dar acesso a suas próprias memórias, vai fazer aparecer (e isso
está em curso atualmente, pela dissociação da matriz astral) uma comunicação direta com as esferas Angélicas,

Arcangélicas e com o que vocês têm tendência a chamar de Mestres.

Mas, em última instância, se vocês estão vocês mesmos Unificados no seu Coração e na sua Verdade,
naquele momento, vocês podem estar, não mais num ‘processo de canalização’, vocês podem estar num ‘processo

de identificação’, mas vocês se tornam, vocês mesmo, o Todo, que conectou e contatou a Vibração do Todo,
traduzindo-se pelo alinhamento das três Lareiras: despertar da Kundalini, descida da Shakti e despertar do Fogo do

Coração.

Naquele momento, você se torna o Todo e o impessoal e, naquele momento, quaisquer que sejam as palavras e
qualquer que seja a comunicação, é a Vibração Unitária da Luz Unitária que se estabelece.

Tudo é questão de Vibração.

Preste atenção para não serem seduzidos pelas palavras, quaisquer que sejam, mas, bem mais, pela Verdade da
Vibração, porque a Vibração não os enganará jamais: ela abre o Coração ou ela os afasta do Coração?

O seu, como daqueles que recebem ou daquele que recebe?

***

Questão: por que ter acesso às vidas anteriores, se nos pedem para esquecê-las?

Bem amado, o acesso à memória, chamada de ‘akáshica’, é uma etapa no caminho.

Alguns seres vivem o acesso total a suas memórias de vidas passadas, outros, absolutamente não.

O que era válido há muito tempo (descrito, aliás, nos processos iniciáticos), correspondendo à Transfiguração e,
enfim, à Crucificação.

A crucificação apenas pode ser vivida quando o corpo causal estiver inteiramente queimado e destruído.

Quer dizer, justamente quando esta memória akáshica, dita ‘akáshica’, existente mesmo na matriz, estiver dissolvida
inteiramente.

O que permite reencontrar o estado Unificado, Unitário, no impessoal.

Não há obrigação.



Há simplesmente uma passagem, por vezes obrigatória, por vezes não, que pode se reduzir a algumas visões
fugazes como a um conhecimento absoluto e total do conjunto das encarnações.

Isso aparece a partir do momento em que não há identificação a esse passado, ainda uma vez, seja ele o mais
prestigioso.

Enquanto vocês estiverem identificados a um eixo linear de tempo, mesmo se vocês tiverem o conhecimento do
conjunto dos mistérios do universo, lembrem-se do que dizia mesmo São Paulo, em meio à falsificação, vocês

nada ganham, falassem-lhes, mesmo, a língua dos Anjos.

Sempre o mesmo princípio de finalidade que é o Coração, e unicamente o Coração.

O conhecimento das ‘vidas passadas’ pertence à matriz.

Ele não é Verdade, eis que as reencarnações são uma Ilusão criada mesmo na matriz.

Vocês não foram feitos para viver e morrer, contrariamente ao que lhes foi ensinado e ao que vocês aderiram.

Vocês foram feitos para viver eternamente, na Consciência de vocês mesmos, na Luz.

Assim, portanto, a um dado momento, penetrando as esferas do Fogo do Coração, as memórias cármicas,
as memórias akáshicas são pulverizadas e destruídas, porque elas não têm mais qualquer sentido.

É isso que corresponde a se estabelecer na Liberdade, e não em suas lembranças.

Se você estiver centrado no Aqui e Agora, a Verdade se estabelece em você, a Alegria se estabelece em você e você
é identificado apenas nisso: o impessoal, a Alegria, o Samadhi.

A única Verdade está nesse nível.

Enquanto você se projetar no exterior, seja através de um desejo (e isso foi perfeitamente desenvolvido pelas
tradições ditas orientais), enquanto você se projetar com relação a uma existência passada, você não é mais você

mesmo, porque não está mais no Aqui e Agora.

Apenas colocando-se ao centro da Cruz de Redenção, entre o Alfa e o Ômega, o Aqui e o Agora, que você pode
encontrar o Coração da sua Eternidade.

Enquanto o mental estiver ativo, num mundo exotérico como num mundo esotérico, a Verdade não pode atuar em
você.

***

Questão: por que, nesta Ilusão, há cada vez mais sofrimento?

Bem amado, quem cria o sofrimento?

O que é o sofrimento, senão uma resistência à Luz?

A doença, mesmo, é uma crença.

Em um ‘ponto de vista’ relativo, vocês se dizem que a doença resulta de certo número de desequilíbrios na
alimentação, nos pensamentos, nas emoções, ou ainda de fatores que vocês chamariam, justamente, de cármicos.

É importante compreender que isso está em nível de verdade relativa.

O sofrimento existe apenas porque não há reconhecimento da Unidade.

Estabelecer-se na Unidade, em Verdade, a partir do momento em que você desperta sua Coroa Radiante do
Coração, a partir do momento em que você está alinhado em suas 3 Lareiras, obviamente, qualquer que seja a

infração existente, esta não se torna aparente à sua Consciência e, até mesmo, desaparece inteiramente.

Esse é o princípio mesmo da Graça e das curas espontâneas existindo nesses momentos de Unidade.

O sofrimento é apenas o resultado, ao nível coletivo e humano, da resistência à Luz e da oposição à Luz, ligadas ao
medo do desconhecido e ao medo, simplesmente, da mudança, porque isso está inscrito, de maneira genética, no

seu cérebro, foi ali implantado pelas forças que falsificaram esse mundo.

O sofrimento é também, em alguns casos, o que permite à Luz, pela compressão extrema, descristalizar e se elevar
para as esferas da Unidade, da Leveza e da Alegria.

Não pode haver sofrimento na Unidade.

A Unidade é revelação da Alegria e vivência do Fogo Interior e do Fogo do Coração.

Isso se traduz de maneira irremediável pelo desaparecimento total das Ilusões, em vocês como no exterior de vocês,
no que se constitui o seu ambiente imediato.

Recordem-se do que nós sempre dissemos: «o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento».

O problema é saber que a lagarta sofre quando abandona o estado de lagarta.

Então, você quer ter sua Consciência no estado de borboleta ou da lagarta?



Uma vez que não há tempo, a borboleta já é.

Esse processo, que lhes aparece como dinâmico e linear está, de fato, inscrito no mesmo tempo, eis que o tempo é
Ilusão.

É uma translação dimensional que é uma translação de Consciência.

Vocês podem perfeitamente se tornar borboleta passando de uma à outra, instantaneamente.

Apenas a crença em um processo dinâmico, temporal e doloroso faz existir esta dor.

Quando vocês estão estabelecidos no Samadhi, tudo desaparece, exceto o Samadhi.

Quando vocês se estabelecem na sua Presença e na sua Vibração Unitária, vocês redescobrem o que vocês são,
em Verdade.

Vocês estão, contudo, presentes nesta Ilusão, porque é o seu papel estar ainda presentes, se vocês ainda estão aí
e, portanto, nesta Presença a vocês mesmos, não há mais espaço, nem tempo, para o sofrimento.

O sofrimento é apenas uma projeção em certo número de sombras que lhes pertenciam e não há que se culpar.

Para tanto, aqueles que sofrem, sofrem verdadeiramente, mas eles sofrem porque estão identificados a isso.

Assim, portanto, viver no Samadhi é o antídoto absoluto para a resistência e para o sofrimento.

Este antídoto não se colocando numa oposição, ainda uma vez, mas numa transmutação de um ‘estado cristalizado’
para um ‘estado descristalizado’, fazendo-os passar da densidade e do peso para a leveza.

***

Questão: como isso acontecia para aqueles que faziam curas miraculosas?

Bem amado, isso era um outro tempo, outra Verdade.

O que vocês descobrem hoje jamais existiu na humanidade desde mais de 50.000 anos.

Não pode haver referencial num passado, por mais prestigioso que seja, não pode haver referencial num caminho,
fosse aquele do Cristo.

As circunstâncias Vibratórias e de Consciência estritamente nada mais têm a ver.

Você deve também se descristalizar si mesmo do que foi esse passado.

Você deve se descristalizar si mesmo de qualquer guia exterior a você mesmo e você deve entrar no Estado de Ser,
ou seja, retornar a você mesmo.

Tudo isso são apenas projeções de você mesmo com relação a um ‘salvador exterior’ e na fé que lhe foi inculcada ou
que você colocou, pela sua experiência e pelas tomadas de encarnações extensivas, sobre um ‘salvador exterior’.

Ninguém, absolutamente ninguém, hoje, e eu digo sim, hoje, virá salvá-lo.

Apenas você mesmo que pode se salvar, e ninguém mais.

O que não era, seguramente, o caso antes da matriz estar em fase de dissolução.

Felizmente, alguns Seres, naquela época e em outras épocas, de algum modo, canalizaram o Cristo, para outros.

Hoje vocês não estão mais nesses esquemas.

Vocês não estão mais nessas projeções de identificação a um passado.

É-lhes solicitado que se liberem, inteiramente, também disso.

Vocês não podem tocar o Si aderindo a isso.

Vocês podem se aproximar.

Vocês podem ter a emoção de se aproximar, o que dá momentos de exaltação, esses momentos de arrepio quando
vocês se aproximam de algo, mas isso não será jamais uma vivência.

Isso permanecerá uma experiência efêmera, ocorrida em circunstâncias especiais.

O Cristo bem disse: «quando vocês forem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês», mas vocês devem
se tornar e não viver, por momentos, este estado Crístico que lhes foi anunciado e detalhado.

Os tempos não são os mesmos.

Vocês estão saindo do tempo e esta saída do tempo não pode se fazer, em nenhum caso, aderindo a um tempo,
qualquer que seja, fosse o mais prestigioso.

Agora, ainda uma vez, vocês são completamente livres para aderir às suas próprias crenças.

Lembrem-se de que a Verdade é Alegria.



Quando vocês tocam a Verdade, vocês vivem a Alegria e nada pode vir alterar esta Alegria, quaisquer que sejam as
circunstâncias da sua vida que, aliás, estabelecer-se-á segundo as ‘leis de Graça e da Liberdade’, onde todo

obstáculo dissolver-se-á, onde toda patologia dissolver-se-á por si.

Toda anomalia dual não existirá simplesmente mais.

Isso não é uma Ilusão, mas é a Verdade do que vive um número cada vez mais importante de Seres humanos.

Há, neste continente e, sobretudo, em outros continentes, Seres que não têm mais necessidade de comer, e eles
são, no entanto, como vocês e como eu.

Quando eu digo «vocês e eu», eu falo: constituídos de Luz.

Quando vocês se conectam à sua constituição de Luz, tudo o que não é de Luz não tem mais razão de ser na sua
vida.

Assim, portanto, os alimentos, mesmo, desaparecem.

Essa é uma Verdade que vive um número cada vez mais importante de Seres.

São eles, por isso, loucos?

Estão eles, por isso, doentes?

Não, eles descobriram os domínios do Estado de Ser.

Ainda uma vez, nós não estamos de forma alguma nos mesmos referenciais.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

************
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Pergunta: há um meio para entrar em contato com seu Anjo Guardião?

Bem amada, o silêncio mental total é a condição sine qua non para contato com o Anjo Guardião.

Houve mecanismos, que foram iniciados há mais de 2 anos, relativos à atividade do Arcanjo Jofiel (Arcanjo do
Conhecimento e da Luz dourada), permitindo estabelecer as primícias dessa comunicação.

A comunicação com o Anjo Guardião intervém, frequentemente, durante a noite, durante os sonhos ou de maneira
subconsciente.

Muitas vezes, o primeiro contato é simplesmente o fato de ser chamado pelo seu primeiro nome, à noite.

Mas com frequência, o medo faz romper a comunicação.

Existem caminhos, muito diferentes para cada um de vocês, nessa humanidade, com relação ao contato
consciente com o Anjo Guardião.

Tudo depende, é claro, do que vocês assinalaram como evolução e especialmente a capacidade possível, para
vocês, para viver com um Anjo Guardião, ao seu lado, de maneira consciente, o que não é sempre evidência.

*** 

Pergunta: logo que se acorda de manhã, com a sensação de que uma voz falou ao ouvido, é a Presença do
Anjo Guardião?

De maneira quase constante.

A única Entidade de consciência capaz de interromper seus sonhos e de intervir diretamente, antes que os seus
circuitos (Sutil e Vibral) sejam construídos é, efetivamente e unicamente, o Anjo Guardião.

*** 

Pergunta: há muitos anos um Mestre indiano fez cessar os sonhos premonitórios que eu tinha
frequentemente. Hoje esses sonhos ainda não voltaram.

Bem amada, deve-se concluir que esse Mestre indiano estava muito inspirado.

Porque, seguramente, os sonhos premonitórios, mesmo se úteis, refletem na certa uma conexão com a matriz astral
invisível, mais do que uma conexão com o seu Si.

ANAEL - 3 de outubro de 2010
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Desse modo, esse Mestre facilitou seu trabalho suprimindo esses sonhos.

Os sonhos premonitórios, com visão e antecipação do que existe ou do que existirá, são apenas o reflexo de uma
conexão com o mundo astral e, portanto, outra Ilusão.

Esse Mestre estava então perfeitamente inspirado.

*** 

Pergunta: por qual razão não aconteceram mais esses sonhos?

Então aí, bem amada, não me cabe conhecer a fisiologia exata do humano.

O que eu posso simplesmente dizer, é que o sonho é um espaço, frequentemente, como eu volto a lhe dizer,
relacionado com o astral, onde podem ocorrer algumas percepções, também, em relação com o Estado de Ser.

Isso, contudo, é muito raro.

Precisa ter ultrapassado, justamente, o contexto astral ou a matriz astral para poder aceder a esses espaços de
Vibrações.

O que é impossível quando a Coroa Radiante do Coração não está ativada.

Agora, parece-me, o fato de não se lembrar dos seus sonhos corresponde, tão simplesmente, a um despertar que não
ocorre no momento adequado, justamente, para se lembrar dos seus sonhos.

O sonho não é nem negativo, nem positivo, em si.

Existem mesmo maneiras de trabalhar em seus próprios sonhos (elas são múltiplas, essas técnicas), mas elas
representam apenas raramente uma capacidade para o acesso à outra coisa que essa matriz astral.

Os sonhos podem ser repletos de conteúdo e de significados, podendo orientá-los, em sua vida, em meio à
personalidade.

Mas lembrem-se de que o despertar e a realização do Samadhi tendem, em geral, a suprimir todos os sonhos, para
colocá-los em estado de despertar permanente e de Consciência permanente.

É, aliás, a característica essencial das primeiras fases do despertar, que é suprimir o sonho.

*** 

Pergunta: cada vez que UM AMIGO transmitiu informações sobre um Yoga, ele insistiu sobre a importância
da respiração. Por quê?

Bem amado, a respiração, para o ser humano, está associada ao Sopro, o que remete inelutavelmente, ao Verbo, ao
Sopro Criador.

A respiração foi reparada, desde tempos muito antigos, sobre essa Terra, por diferentes Sábios e diferentes
tradições, como um elemento podendo levar a uma transformação da Consciência.

Aqueles de vocês que vivem o Fogo do Coração têm perfeitamente consciência de que existe um outro Coração que
o coração físico, que ele está ligado, não por um batimento, mas por uma respiração.

Assim, portanto, o fato de colocar a Atenção e a Intenção sobre a respiração, durante as práticas do Yoga da
Unidade ou de qualquer outra forma de yoga, vai permitir fazer passar essa respiração de um nível a outro nível, de

uma consciência comum a uma Consciência Supra Mental.

A respiração é portanto, efetivamente, o ligante e o lugar que permite passar de um estado a um outro.

*** 

Pergunta: deve-se concluir que a respiração precede a Consciência ou bem o contrário?

Em certos casos, ela precede, em outros casos, ela se segue.

A Consciência é Vibração, a Consciência é Sopro, ela é Verbo e ela é Criação.

Assim, portanto, há uma analogia entre o Verbo criador, o fato (como o faz o Arcanjo Uriel) de abrir a boca, de
permitir-lhes passar na Eternidade.

O Sopro é eterno.



Ele não é limitado à inspiração e expiração, existindo nessa forma de vida na qual vocês estão, mas existe, é claro,
através do Som, através dessa respiração, em todos os Universos e em todas as Dimensões.

*** 

Pergunta: há risco de confundir AL e o 3º Olho?

Bem amado, o que é denominado 3º Olho está situado no centro do Triângulo de Fogo falsificado ou Triângulo que
vocês conhecem nos símbolos presentes na superfície dessa Terra.

O 3º Olho está então no centro desse Triângulo.

Ele não está na raiz do cabelo.

Não pode ali haver confusão.

Todas as suas lâmpadas (ou chakras se vocês preferirem, na encarnação) são representadas sob forma de ‘roda’ (é
aliás o que quer dizer essa palavra).

Eu os lembro de que o único que não estava em roda era, justamente, o famoso 3º Olho que estava fechado em meio
à Ilusão Luciferiana.

Nós, através do Coroamento, apenas fazemos vivê-los e nós estimulamos, para restabelecer essa lâmpada que
estava falsificada, no estabelecimento sob forma de roda.

*** 

Pergunta: o fato de ver, ao despertar, diante dos olhos, como uma roda que gira, isso corresponde ao que
você descreveu?

Não.

A percepção interna do 3º Olho falsificado por Lúcifer vai se expressar por 7 fases de abertura.

Assim então, nas primeiras fases vocês sentem o que é denominado a ‘venda na testa’, e não na Coroa.

Em uma 2ª fase vão começar a perceber cores que giram umas nas outras, correspondendo, primeiramente, a cores
douradas nas quais gira o violeta.

Em seguida esse violeta vai passar ao exterior e o amarelo ao interior.

Chegando, ao estado de abertura total do 3º Olho, a uma percepção de luz branca girando, precedida previamente
pela visão de rostos passando.

Esses rostos que passam ao nível do seu 3º Olho, são os rostos que vocês tiveram em vidas passadas.

Mas, lembrem-se de que a abertura do 3º Olho é algo do qual devem rapidamente se salvar, como disse Buda,
porque é o nível da Ilusão e o nível dos poderes espirituais e não do Estado de Ser.

A ativação do 3º Olho bloqueia e impede a ativação do Coração porque a ativação do 3º Olho é um aprisionamento
em meio à Ilusão Luciferiana, refletindo-se pela percepção de uma venda sobre a testa e não de uma Coroa indo ao

redor da cabeça.

Enquanto houver fenômenos visuais existindo em meio a esse 3º Olho, a alma é seduzida por esses processos
visuais.

Certamente, é extremamente interessante ver desfilar essas vidas passadas, é extremamente sedutor poder penetrar
por esse 3º Olho e usar esse 3º Olho para agir sobre muitas coisas, mas isso não é o abandono à Luz, muito pelo

contrário.

*** 

Pergunta: quais são as prioridades hoje entre os protocolos fornecidos?

Bem amada, eu responderei que a prioridade é a Vibração, que a prioridade é se elevar no Supra Mental.

Então, é claro, alguns são plenamente capazes de realizar rapidamente esse processo de abandono à Luz.

Eu os recordo de que os primeiros a se abrirem e que constituíram o corpo de Luz, realizaram isso a partir de 1984.

Naquela época, os humanos que realizavam esse trabalho passavam muito tempo sobre cada chakra e sobre cada



corpo espiritual.

Hoje, se vocês forem capazes de se abandonar à Luz, instantaneamente vocês se juntam ao Estado de Ser.

Não é então uma questão de protocolo, não é então uma questão de yoga, mesmo isso podendo ajudar, mas, bem
mais, de um mecanismo existente e denominado ‘o sacrifício’ ou ‘o abandono da personalidade e do ego’.

A partir do momento em que vocês imergirem na sua própria Vibração, além do ego e da personalidade, a partir do
momento em que, como isso foi dito (e sobretudo agora e cada vez mais agora), se vocês se abandonarem ao que é

denominado Serviço, à humildade, à simplicidade, vocês irão atravessar o Fogo do Coração instantaneamente.

Lembrando-os (e eu os lembro do que eu sempre disse) de que o abandono à Luz apenas pode ser feito por vocês
mesmo.

Não há nenhuma técnica exterior que fará dar esse passo.

Porque são vocês que devem, em Consciência, decidir se Sacrificar com um S maiúsculo.

Eu falo do sacrifício do ego e da personalidade.

Hoje, devido ao ambiente Vibratório (e exatamente, agora, devido à reativação da Merkabah interdimensional
coletiva), todo ser humano tem a capacidade para realizar esse abandono à Luz, instantaneamente.

Vocês irão constatar, aliás, ao seu redor, nos seus familiares ou nas suas relações, pessoas não estando jamais
interessadas pelo que quer que seja de espiritual ou de esotérico que, da noite para o dia, irão bascular no Estado de

Ser.

Isso irá se tornar cada vez mais comum.

*** 

Pergunta: Por que convém hoje se desviar do funcionamento do 3º Olho?

Bem amada, isso sempre foi dito.

O próprio Buda, mesmo nos tempos da falsificação bem disse que “quando encontrares os Siddhis ou os ‘poderes da
alma’, salva te depressa” porque no nível do 3º Olho apenas se assenta uma coisa: a Ilusão Luciferiana e o poder

espiritual do ego, nada mais.

Não pode existir porta de saída pelo 3º Olho, qualquer que seja a sedução e quaisquer que sejam as possibilidades,
mesmo esotéricas.

A ativação do 3º. Olho é certamente o freio mais potente para a ativação do Coração.

Isso se denomina, aliás, no seu mundo, a iniciação Luciferiana, elogiada por tantas e tantas escolas tendo enganado
os seres humanos.

Não devem confundir o centro Ajna ou o Ajna chakra e o Coroamento.

Justamente, como São João havia dito: “haverá muitos chamados”, haverá muitos seres, nesse final de tempos, que
irão abrir o 3º Olho e que irão utilizar os poderes desse 3º Olho.

Eles não aceitam se abandonar à Luz, nem remeter o seu Espírito à Fonte, o que bloqueia a constituição do
corpo de Luz.

Existe um mecanismo extremamente sutil no nível dos centros da cabeça.

O centro da testa é denominado também centro da vontade, da vontade espiritual.

Enquanto a vontade espiritual estiver presente, isso é apenas a vontade do ego.

Apenas no abandono à Luz Vibral, penetrando então, não mais pelo 3º Olho ou pelo Ajna chakra (ndr: 6º chakra, no
meio da testa), mas pelo Sahasrara chakra (7º chakra, no topo da cabeça), que naquele momento a Fonte de Cristal

pode se constituir, que a bainha dos chakras pode ser perfurada e que a energia dita Shakti ou Espírito Santo
ou Shekinah pode, naquele momento, descer até o Coração e até o sacro.

Enquanto a energia permanecer no nível do 3º Olho e for dirigida em favor do 3º Olho, não pode ali haver
abertura ao Estado de Ser.

É justamente em cima disso que vários ensinamentos falsificados estão baseados, para mantê-los em meio à Ilusão
Luciferiana.

Jamais se esqueçam de que Lúcifer é o portador da esmeralda do Conhecimento, associada, justamente, ao 3º
Olho ou ao centro Ajna, e de que o Conhecimento nunca irá conduzir ao Coração.

************
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 Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, venho a vocês como embaixador dos Arcanjos e embaixador da
nova Tri-Unidade estabelecida no seu Coração.

Desde alguns dias do seu tempo terrestre, e como vocês talvez leram ou ouviram, várias coisas foram completadas
sobre esta Terra.

Vocês chegaram, coletivamente, bem além deste espaço, no conjunto desta Terra, no momento em que tudo deve se
realizar de um momento para o outro.

Este momento para o outro expressando, na sua densidade, um tempo curto.

Assim como vocês o percebem em suas estruturas e na sua Consciência, a subida Vibratória está se acentuando.

Ela não irá reduzir e irá se acelerar até o seu mês de dezembro, quando Maria vai intervir de modo solene entre
vocês [dia 17/12, às 18h00 – hora de Brasília] (*).

A hora chegou do seu despertar.

A hora chegou de se lembrarem do que os levou sobre esta Terra.

Os primeiros de vocês já começaram a redimir o Triângulo Luciferiano.

Coisas, digamos, muito mais visíveis e sensíveis, precipitam-se atualmente do alto da matriz sobre a sua Terra, a fim
de fazer emergir a Verdade do retorno à Unidade.

***

Questão: o que é que limita ou trava o meu acesso à Vibração do Coração e à Unidade, que me parece não ter
ainda atingido?

Bem amada, o único obstáculo existente, a única limitação, vem da percepção da consciência na personalidade.

Após ter longamente desenvolvido o que eu denominei, há vários meses, o abandono à Luz, convém agora que o
apresente justamente através da percepção Vibratória.

A evolução do ser humano, em meio à falsificação, se fez através do que vocês chamam de ferramenta mental,
intelectual, através de um fator importante denominado discriminação, que alguns chamaram de intuição.

A discriminação e a intuição fizeram, no seu caminho, com que vocês fossem cada vez mais sensíveis à noção de
Bem e de Mal, até escolher o Bem, ao invés do Mal, adotando uma diligência considerada como boa, do seu ponto de

vista, e do ponto de vista, por conseguinte, da personalidade limitada, consistindo em obedecer a certo número de
conceitos, e a manifestar, na sua vida, o que está em relação com esse conceito.

O abandono à Luz é, de algum modo, a crucificação do ego.

Esta crucificação do ego consiste ainda em se desidentificar de si mesmo.

Enquanto houver persistência de uma identificação a esse veículo, temporário e efêmero, não pode haver
identificação à Fonte.

Pode haver projeção na Fonte, mas não há identificação.
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O princípio de identificação corresponde, justamente, e precisamente, à ativação da Coroa Radiante do Coração, e
do Triângulo Tri-Unitário.

A boa vontade não pode estritamente nada, eu diria até mesmo que ela é um obstáculo ao estabelecimento da
Verdade.

Apenas acolhendo, inteiramente, e como o disseram alguns místicos, tornando-se pequeno, não na pequenez do ego
que se formaliza a si mesmo, mas verdadeiramente deixando todo lugar à Luz.

A Luz chegou para vocês pela abertura do primeiro portal em 1984.

O Espírito Santo, retransmitido por Sirius, impactou-se sobre a Terra, progressivamente, ativando os chacras
chamados do alto.

A etapa, hoje, consiste em deixar esta Luz estabelecer-se até se identificar a esta Luz, na humildade e
na simplicidade, como lhes foi dito.

Trata-se, portanto, de passar de uma projeção mental idealizada para uma vivência Vibratória no Coração.

Esta etapa, como foi enunciada em muito numerosas vezes, por Sri Aurobindo, ou pelo venerável Um Amigo, apenas
pode se fazer do Interior.

Apenas você pode abrir a porta, apenas você pode destrancar esta porta.

Nenhuma Luz, mesmo a mais deslumbrante que seja, não poderá abrir esta porta.

Nós realizamos, e vocês realizaram, o essencial do trabalho de acolhimento desta Luz.

O acolhimento na totalidade, contudo, é um abandono à Luz, a crucificação do ego, como eu o disse, que necessita
não mais estar identificado nem às suas emoções, nem às suas ideias, nem aos seus pensamentos, nem ao seu

mental e, ainda menos, às suas crenças.

Apenas este modo de proceder permite viver a efusão da Luz Vibral no Coração.

Não existe qualquer obstáculo exterior, além do que acabo de enunciar.

Não há nem barreira cármica, nem barreira de idade, nem barreira do quer que seja além de você mesmo.

É, por vezes, para o ser humano, extremamente difícil admitir e compreender que, em última análise, tudo, e
absolutamente tudo, vem apenas de você mesmo.

Esse mundo exterior, como lhes disse Maria, sendo ilusório, e projeção criadora, qualquer identificação, nesse
mundo ilusório, os priva da identificação à sua Dimensão de Eternidade.

Esse processo que eu tento descrever em palavras é, de fato, um mecanismo alquímico, realizando-se em si e para o
Si.

*

Alguns disseram, como Buda, como outros, que era necessário matar todos os modelos.

Não há qualquer modelo estabelecido que se mantenha diante da Luz Vibral.

A Luz Vibral, é.

Há, portanto, um desencravar total do que fez a própria vida humana, que deve ser realizado, a fim de viver o
abandono.

Não é a personalidade quem deve acolher a Luz.

Não é o ego quem deve se encarregar da Luz.

É justamente essa crucificação do ego, o abandono total à Luz, que eu poderia denominar, em outros termos,
uma rendição.

Esta rendição é o próprio elemento que vai lhe permitir viver a Liberdade.

Antes, não pode haver Liberdade, e, ainda menos, liberação.

A limitação, em última análise, vem apenas da própria consciência.

A consciência fragmentada não se julga digna de viver a Luz .

Isso resultou de condicionamentos extremamente potentes, realizados sobre a humanidade desde tempos
imemoráveis.

Descristalização, descondicionamento.

Voltar a ser como uma criança.

Voltar a ser humilde e simples, a fim de viver na Unidade.

Esse Coroamento vem no momento mais oportuno, que é aquele que decide não a alma, mas, sim, a própria
personalidade.

Em resumo, apenas a própria personalidade é quem pode abrir a porta.

A chave é a humildade, a simplicidade, remetendo assim à Essência da frase: “Ninguém pode penetrar o Reino dos
Céus se não voltar a ser como uma criança”.



E uma criança não tem nem passado, nem futuro.

Ela está apenas no instante.

Somente o instante é eterno, e a Luz Vibral apenas se encontra neste instante, e em nenhuma outra parte.

*

Assim, portanto, esta resposta será sempre a mesma para todo ser humano que seguiu os Casamentos Celestes (**),
que ativou alguns chacras.

Não há, para tanto, nem culpa, nem atraso, mas, simplesmente, maturação e processo alquímico que deve se
conduzir ao seu final.

E apenas o ser humano que é mestre do seu próprio calendário, ao mesmo tempo percebendo que é
eternamente, mas que esse calendário interno e Interior é também sujeito ao calendário da Terra, que lhe é próprio.

A pressão da crucificação do ego vai se fazer cada vez mais densa e intensamente.

Mas, assim como nós fomos numerosos a lhes dizer, desde o Coroamento, duas humanidades se separam.

Isso corresponde ainda ao princípio de Liberdade absoluta de cada caminho atribuído pela Fonte.

Alguns seres (e não há aí qualquer valorização de qualquer evolução além dos mundos falsificados) podem ter
necessidade de aperfeiçoar sua evolução e sua transformação nos mundos de carbono, mas, desta vez, Unificados.

Ainda uma vez, nós o dissemos, vocês não têm todos, o mesmo caminho.

Vocês não têm todos, o mesmo destino.

Vocês não têm todos, a mesma origem.

Vocês não têm todos, a mesma Dimensão original.

É neste sentido que Cristo disse para não julgar.

A evolução não se define pela sua capacidade presente para vibrar em meio à Coroa Radiante do Coração ou ao
Triângulo Tri-Unitário, que firmam ainda uma vez o Coroamento e a sua saída definitiva da matriz, mesmo Unificada,

e o retorno à sua Eternidade.

Seja como for, os tempos são descontados, mas eles não estão terminados.

A palavra mestre, no que lhe concerne, corresponde ao abandono da vontade.

A vontade não recorre ao Coração, fosse ela uma ‘vontade de bem’.

Ela remete inexoravelmente à personalidade e aos chacras situados na parte inferior do corpo, e não no meio.

Aí estão, bem amada, alguns elementos que eu posso trazer.

***

Questão: por que sinto uma pressão muito forte, desde alguns dias, no nível das Estrelas de Maria, que
constituem o Triângulo da Terra?

Bem amada, não há por quê.

Cada um sente o Triângulo elementar necessário para si.

Esta alquimia Interior acontece para lhe permitir finalizar, de algum modo, a sua Fonte de Cristal e o seu veículo
interdimensional.

Alguns vão perceber e sentir Vibrações intensas e dolorosas sobre o Triângulo de Fogo.

E outros sobre o Triângulo da Terra.

Mais raramente, sobre o Triângulo do Ar ou da Água.

Não há por quê.

Há somente um trabalho Vibratório que se efetua e que permite realizar o seu próprio Coroamento.

Eu disse e eu repito que a intensificação Vibratória e da consciência será, em sua linguagem, exponencial, para
chegar a um apogeu extremo no período precedente imediatamente ao Natal.

Há somente que viver o que lhes é proposto pela Vibração da Luz, no nível do seu Coroamento, no nível da sua
redenção, no nível do Coração e também do sacro.

***



Questão: os problemas nas costas, do ciático, podem estar ligados a esses fenômenos?

Bem amado, a aquisição das energias e da Consciência, permitindo despertar e alinhar as três Lareiras, não mais em
sua dimensão rotatória, mas de triângulo, está em curso.

Isso pode passar por certo incômodo manifestado no nível dos membros superiores ou membros inferiores, refletindo,
assim, a alquimia das energias que estão em andamento.

Não há nada a compreender, nem a temer.

Simplesmente, deixar estabelecer-se esse novo equilíbrio.

A carga de partículas Adamantinas que vocês recebem aumenta dia a dia.

Elas se agregam, literalmente, em suas estruturas sutis: físicas, etéreas, astrais e mentais.

Elas podem provocar uma sensação de peso ou de Vibrações intensas.

Isso faz parte do trabalho de reajustamento.

Não há nada a compreender além de um processo de transformação e de alquimia.

***

Questão: o que é da abertura do portal que foi anunciado para o dia 10 de outubro?

Bem amado, existem muito numerosos portais.

Esses portais, evidentemente, são conhecidos, tanto em meio à Luz Vibral, como àqueles que se opõem a esta
mesma Luz Vibral.

O que é Interior é como o que é exterior.

O processo de amanhã é uma abertura nova que visa fazer descer, literalmente, ainda mais partículas Adamantinas
em suas estruturas.

Não há nada a esperar.

Há somente que acolher, ainda mais, essas partículas Adamantinas, que irá se refletir, sobre esta Terra, por um
aumento de gradação do Cristal Azul, refletindo-se, no Homem, por um aumento do Fogo, do Triângulo de Fogo, que

começou doravante o seu basculamento.

O Triângulo de Fogo Prometeico, Luciferiano, voltando a se tornar o Fogo do Batismo do Espírito do Fogo, permitindo
sempre mais facilmente, para aqueles que o viveram, realizar a alquimia final da fusão das três Lareiras e, portanto,
aceder, naquele momento, de maneira mais fácil, à dimensão do Estado de Ser, seja nesse corpo como fora desse

corpo.

Os sonhos vão assumir a sua importância.

Eles serão significativos para a maior parte de vocês.

Mas, retenham também que aqueles que se opõem à Luz Vibral dela irão se servir, de uma maneira como de outra,
também, para tentar, como sempre, desviar a Luz do seu objetivo.

Esta data Vibratória não é um fim em si.

Ela é, aliás, observada e utilizada por aqueles mesmos que se opõem ao estabelecimento da sua Realeza no
Coração, manipulando e utilizando as forças da Ilusão, no nível do 3º olho, demandando, daí, reunir-se para

focalizar a vontade, justamente a vontade, sobre algo.

Enquanto que o mais importante é unicamente acolher, e, sobretudo, nada fazer.

Simplesmente Ser.

Aí está toda a diferença entre a humildade e a simplicidade do Coração, e a vontade Luciferiana, utilizando o
mesmo princípio Vibratório para fins totalmente opostos.

Nós assinalamos este portal, mas não lhes demos, literalmente, qualquer ação.

O que será diferente para a reunificação com a energia Arcangélica Micaélica, em alguns dias [dia 16/10, das 10h00 às
11h00 – hora de Brasília] (***).

Esta irá lhes permitir, aliás, perceber a diferença Vibratória existente entre a vontade e o Coração.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.



***

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, resta-me agora trabalhar na terceira parte, que é, aí também, o
meu papel de embaixador da nova Tri-Unidade.

Assim como eu disse, cada uma das nossas intervenções Arcangélicas, como as dos Anciões ou das Estrelas, far-se-
á, doravante, cada vez mais, na atmosfera Vibratória.

Eu lhes proponho, então, e esse será o meu modo de saudá-los, que vivam agora a efusão Tri-Unitária.

Meu Amor e minha Luz os acompanhem.

Eu vou simplesmente estabelecer a conexão em cada um dos três pontos entre vocês.

Eu pronunciarei simplesmente o nome da Vibração correspondente a cada um desses três pontos (ndr: trata-se do
protocolo “ligação da Tri-Unidade com o Coração”) (****).

Maria.

... Efusão de energia ...

Cristo ou Miguel.

... Efusão de energia ...

Miguel ou Cristo.

... Efusão de energia ...

Tri-Unidade.

... Efusão de energia ...

Até breve.

... Efusão de energia ...

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

(*) – Amada e Divina MARIA (03.10.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/maria-3-de-outubro-de-2010.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-...

(**) – NÚPCIAS CELESTES – ‘Integração das Virtudes’ – 12 Etapas (2009):

http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

(***) – Amado ARCANJO MIGUEL (29.09.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/09/miguel-29-de-setembro-de-2010.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-29-de-...

(****) – ‘NOVA TRI-UNIDADE: LIGAÇÃO COM O CORAÇÃO’ [Protocolo]:

http://www.portaldosanjos.net/2010/08/protocolo-integracao-da-nova-tri.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-miguel-2009-e-2010
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/amada-e-divina-maria-3-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-miguel-29-de-setembro
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/protocolo-integracao-da-nova-tri.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/maria-3-de-outubro-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/miguel-29-de-setembro-de-2010.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-1


***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=790

9 de outubro de 2010

(Publicado em 12 de outubro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=790
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


Questão: o Triângulo do Sacro é igualmente um triângulo com ponta para baixo?

Bem Amado, o Triângulo Sagrado (sacro), também denominado sacrum em latim, corresponde perfeitamente a um
triângulo e cuja ponta estaria, efetivamente, para baixo, ilustrada pelo cóccix. 

*

*

O Triângulo Vibratório, devendo se ativar e se acender no nível da humanidade, durante este período chamado de
final de outono [primavera, no hemisfério sul], é exatamente este osso que deve entrar em Vibração e despertar,

inteiramente, o que havia sido anunciado por Miguel, já quando dos Casamentos Celestes, chamado de Fogo da
Terra (*).

*** 

Questão: poderia falar novamente desta inversão do triângulo?

Bem Amado, a falsificação Luciferiana e Arcôntica consistiu, há mais de 300.000 anos, em privar, através da
compressão da matéria, denominada de ‘força eletromagnética’, o confinamento da humanidade dentro de uma

estrutura em carbono, chamada de corpo, e dentro de uma estrutura intermediária, denominada alma. 

Assim, na maior parte de suas tradições, que elas sejam de origem oriental ou mais moderna, é feita referência da
existência de um chakra (ou roda de energia) chamado de 3º olho.

Esse 3º olho é o único chakra a não vibrar em círculo, mas a se apresentar, como alguns dos clarividentes o viram,
sob forma de duas pétalas.

Essas ‘duas pétalas’ representam o confinamento de suas 12 fitas de DNA dentro de duas fitas de DNA denominadas
Bem, Mal. 

Assim, ilustrada mesmo ao nível da estrutura cerebral, existe, na direção do ponto Bem, o que é chamada de amídala
pré-frontal, existente à esquerda, como à direita. 

A amídala pré-frontal esquerda e a amídala pré-frontal direita, com o corpo caloso, são o confinamento Luciferiano
no Bem e no Mal. 

Em meio mesmo às suas tradições, o conhecimento oculto que lhes chegou, chamando de 3º olho esse sexto chakra,
lhes mostra que ele está incompleto.

De fato, um chakra, por definição, é uma roda.

ANAEL – 16 de outubro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-QcAwMwgQObI/UYWBOx42XnI/AAAAAAAABpU/UZTaaJaZvvY/s1600/000+Anael+-+16.10.2010.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-L5bGbRk6Muw/UYWQ5_IAFxI/AAAAAAAABpk/xSfjCluB1gE/s1600/sacro1''.JPG


Esta roda, por definição, gira. 

E esse é o caso para o conjunto das estruturas denominadas chakras, do corpo de vocês, exceto, justamente, aquele
que foi chamado de 3º olho. 

Aliás, o símbolo Luciferiano, por Essência, é um olho no meio ou na cimeira de uma pirâmide, correspondendo,
inteiramente, à Ilusão Luciferiana, ao confinamento dentro da parte anterior de sua fronte, em suas capacidades

denominadas cognitivas, memoriais e não mais através do desenvolvimento do que fazia sua conexão ao seu corpo
Unitário, denominado, hoje, de 12 Estrelas de Maria. 

Assim, o Triângulo de Fogo era um Triângulo de Fogo falsificado, estabelecido com ponta para o alto, centrado pelos
pontos AL, os pontos Bem ou Mal, que nós preferimos chamar de Atração/Repulsão. 

O desenvolvimento das 12 Estrelas e a ativação das 12 Estrelas de Maria colocou fim à ilusão Luciferiana. 

Restaria então voltar esse triângulo, cuja ponta AL está no alto, para que esta ponta AL esteja voltada, muito
logicamente, para baixo, para a raiz do nariz, significando a ativação do verdadeiro 3º olho e não mais do 3º olho

Luciferiano que os fecha na ilusão matricial. 

A ativação, a partir do momento em que é voltada, do 3º olho, passando do Fogo Prometeico (ou Luciferiano) para o
Fogo do Espírito, lhes permite então, doravante, ter acesso à totalidade do chakra da fronte, chamado de Coroa da

cabeça, como isso está, aliás, representado de maneira muito antiga e muito estilizada, no que foi denominado o
cabelo de Buda. 

A maior parte dos ensinamentos os fechou dentro desse 3º olho, que não pôde desenvolver suas virtudes
correspondentes às virtudes chamadas de Estrelas. 

Desde pouco tempo isto está feito e, portanto, desde ainda menos tempo, esse triângulo falsificado pôde se recolocar
no bom sentido e permite assim, pela ressonância, a ativação do segundo Triângulo denominado Triângulo cardíaco,

instalado em meio à Tri-Unidade e do terceiro Triângulo, instalado no osso Sagrado. 

Vocês, portanto, deste modo e se tal é sua possibilidade Vibratória, são restituídos à sua Eternidade e à sua Unidade.

***

Questão: há pontos específicos que constituem o Triângulo Sagrado?

Bem Amada, existem, é claro, nesse nível também, três pontos. 

O momento ainda não chegou de desvendar o que eles representam e o que eles são, mesmo em sua materialidade. 

Se lhes é possível olhar, com o retrocesso mesmo de sua consciência lógica, o estabelecimento do que foi realizado
desde os Casamentos Celestes, relativamente às cinco novas frequências Vibratórias, concernentes às 12 etapas

dos Casamentos Celestes, ascensão realizada de maneira vertical. 

A ativação das 12 Estrelas de Maria, realizando seu Coroamento e desenvolvimento, desta vez horizontal, realiza-se,
portanto a Cruz.

Não mais uma Cruz fechada dentro do símbolo chamado de crucifixo, mas realizada na Cruz chamada de Cátaros, ou
também de Cruz Toulouse, revelando-lhes o equilíbrio dos Quatro Elementos e não mais o confinamento dentro dos

elementos falsificados.

*

*

 Existe, portanto, uma relação entre, efetivamente, cada um desses três
Triângulos:o Triângulo denominado Atração, Repulsão e AL (Fogo do Espírito, agora), o Triângulo do

Coração (denominado Triângulo Tri-Unitário ou da nova Tri-Unidade: Cristo, Maria e Miguel), e, enfim, o Triângulo
Sagrado do sacro.

Coisas que devem ser colocadas na interação e na Vibração. 

Do mesmo modo que alguns de vocês perceberam quando da ativação das Estrelas denominadas Bem e Clareza, ou
Mal e Precisão, a ativação dos pontos Cristo e Miguel, ao nível de circuitos energéticos de Luz existe de maneira

muito real. 

Do mesmo modo, alguns de vocês constatarão que existe, entre o Triângulo do Coração e o Triângulo Sagrado, no
nível do sacro, uma conexão energética muito específica, que se estabelecerá nas próximas semanas. 

O importante, ainda uma vez e assim como Um Amigo, pessoalmente, lhes disse: do mesmo modo que ao nível das
12 Estrelas de Maria, existem 144 caminhos diferentes, correspondentes às 144 facetas de seu prisma

denominado Merkabah, a nada serve se sobrecarregar, no nível do mental, da descrição desses 144 caminhos. 

Do mesmo modo, a Consciência simplesmente tem necessidade de perceber e de acender os três pontos existentes
ao nível do Coração, como ao nível do sacro, para que o conjunto das estruturas e das funções correspondentes

coloque-se no trabalho, naquele momento, sem para tanto ter o conhecimento intelectual.



***

Questão: poderia falar novamente do ponto AL, uma vez que a inversão do Triângulo poderia fazer pensar que é
este ponto que é invertido?

Bem Amado, o ponto AL não tem necessidade, fisiologicamente, de descer à raiz do nariz.

Alguns de vocês o percebem já, sem terem compreendido o alcance nem o significado. 

Assim, portanto, a ativação das 12 Estrelas deve permanecer tal como lhes foi transmitida, seja por Miguel, por Maria
ou por Cristo.

Entretanto, os pontos de Vibração são, eles, realmente invertidos.

É isso que é importante, permitindo-lhes, assim, superar, justamente, a Dualidade Bem/Mal, Atração/Repulsão ou
eletromagnetismo Terrestre, permitindo-lhes fecundar o Coração e, naquele momento, para um número cada vez mais

importante de seres humanos, viajar conscientemente no corpo de Estado de Ser de vocês. 

Assim como existe uma ressonância e uma Fusão Cristo/Miguel, o chakra de enraizamento da alma pode
corresponder, indistintamente, a Cristo ou a Miguel.

É o mesmo para o segundo ponto, denominado chakra de enraizamento do Espírito, que pode ser, indiferentemente,
Cristo ou Miguel.

A Dualidade, justamente, consistindo em separar o que era Unido.

***

Questão: ter tido o cóccix quebrado pode obstruir o funcionamento do Triângulo Sagrado?

Bem amado, a partir do momento em que há alinhamento na Luz Unitária e Vibral, mais nenhuma anomalia existente
no nível estrutural, e, em particular, no nível ósseo (que, eu o lembro, é um cristal), não pode perturbar o que quer

que seja ao nível deste despertar.

Há mesmo um efeito de reparação da Luz Vibral, diretamente sobre o conjunto das estruturas cristalinas existentes
nesse corpo físico, bem real para vocês.

***

Questão: por que essas dores, ao nível do sacro, desde várias semanas?

Bem Amada, existem seres humanos que despertaram o Fogo da Terra desde vários anos já. 

Progressivamente e à medida que as semanas vão avançar, vocês constatarão cada vez mais pessoas ao redor de
vocês tendo esses sintomas de dor ao nível do sacro, se não, para aqueles que não conhecem esse processo das

Estrelas ao nível da cabeça, dores cada vez mais intoleráveis na cabeça. 

Lembre-se de que, quaisquer que sejam as percepções que tenha, no nível da cabeça ou do sacro, o importante, em
última análise, para o acesso ao Estado de Ser, é a porta do Coração, ou o Triângulo Sagrado do Coração e não do

sacro. 

Assim, portanto, alguns seres humanos viveram, por antecipação, sem conhecer o alcance, a ativação das 12
Estrelas. 

Do mesmo modo, quando das Núpcias Celestes, alguns seres conseguiram viajar, desde as primeiras etapas, no seu
Estado de Ser, no seu corpo solar.

Para isso, efetivamente, precisava ter o sacro desperto.

O derramamento que nós, Arcanjos, que o conjunto dos 24 Anciões e o conjunto da Frota Intergaláctica dos Mundos
Livres derrama sobre vocês, vai atingir um apogeu extremo a partir de 20 de outubro.

Isso irá crescendo, pelas manifestações de que já lhes falei no nível do Sol e dos seus céus. 

A onda de OVNIS que foi constatada sobre a Terra apenas fará se amplificar.

Isso não quer dizer, no entanto, que essas Embarcações sejam unicamente da Sombra ou unicamente da Luz. 

Do mesmo modo que as modificações do seu Sol entraram, desde dois dias, nas anomalias consequentes.

Estas irão crescendo até o final do seu ano. 

Do mesmo modo que a excitação de seu Sol vai corresponder à excitação do ego e das personalidades humanas,



podendo conduzir, durante este período, a modificações importantes. 

Tudo dependerá de sua capacidade individual, vocês, que estão ligados à Merkabah interdimensional, de estabilizar
a energia humana e da humanidade, inteiramente, a fim (e a palavra não é perfeitamente exata, mas eu a empregarei

assim) de contrabalançar as energias de agitação. 

Para isso, convém que se estabeleçam, cada vez mais, em sua Alegria Interior, na Vibração do Coração, na Paz, na
facilidade e na Unidade, quaisquer que sejam as circunstâncias de suas vidas, ou quaisquer que sejam as

circunstâncias deste planeta.

***

Questão: é normal, quando se sentiu muito fortemente a ativação da Coroa da Cabeça em 29 de setembro, senti-la
muito menos hoje?

Bem Amada, isso corresponde, inteiramente, ao trabalho de ‘alquimia’ que alguns fazem agora, que outros fizeram há
mais tempo e que outros farão dentro de algumas semanas. 

A energia da Coroa Radiante da cabeça, o Coroamento, acompanha-se da ativação da Cruz na sua cabeça e das
três Cruzes da sua cabeça.

Isso deve conduzir à alquimia do Triângulo falso do Fogo Luciferiano, que deve se tornar um Fogo do Espírito.

Esse Fogo do Espírito tem por objetivo ativar, obviamente (e vocês o compreenderam), o Triângulo Tri-Unitário do
Coração. 

Assim, portanto, para alguns de vocês, é importante que a energia da Coroa Radiante da cabeça se faça mais leve,
a fim de permitir dirigir a onda de Luz e de partículas Adamantinas no seu Coração, e, para outros, para o seu

Sacro. 

O caminho que nós lhes damos é um caminho coletivo.

Mas, dentro desse caminho coletivo, alguns de vocês já viveram isso desde o início dos Casamentos Celestes. 

Não se esqueçam que o primeiro Portal de Luz que se abriu sobre esta Terra, abriu-se em 18 de agosto de 1984,
quase há 30 anos.

E, naquele momento, os seres já viveram a ativação das ‘cinco novas lâmpadas’, a ativação das 12 Estrelas, mas
eles eram muito pouco numerosos. 

O grande objetivo da Luz Unitária foi fazer realizar isso de maneira coletiva, tendo permitido, como o sabem, a
realização do Cristal deixado pelos Elohim Criadores sobre esta Terra, há mais de 50.000 anos.

Eles [Elohim] tinham, então, antecipado o retorno da Luz Unitária.

Eles tinham, então, antecipado a criação da Merkabah interdimensional, tal como vocês a realizaram.

***

Questão: durante as meditações, a que corresponde o fato de sentir uma tensão na base do crânio, atrás, e ter a
impressão de que os olhos vão se voltar para a parte de trás?

Bem Amado, cada um de vocês, ao nível das 12 Estrelas ou das 12 fitas de DNA, tem um trabalho que lhe é
específico para realizar durante esta etapa. 

Alguns de vocês têm a percepção muito nítida do Triângulo de Fogo, outros, do Triângulo da Terra ou ainda do
Triângulo do Ar ou da Água.

Outros, enfim, têm uma percepção exclusiva ou mais forte, eu diria, de um dos 12 pontos, porque é naquele nível que
se realiza, para cada um, o trabalho. 

Não há, portanto, especificidade a encontrar.

Simplesmente, há restabelecimento, em vocês, do seu potencial Unitário e a reativação das Linhagens as mais
perdidas no plano Dimensional. 

Assim, o trabalho que se realiza em um, no nível do Triângulo do Fogo, vai se realizar no outro no nível do Triângulo
da Terra, ou sobre uma das pontas. 

Não há qualquer conclusão a tirar, a não ser que isso corresponde, inteiramente, ao restabelecimento da sua
Unidade, pelo estabelecimento da sua Merkabah individual, em conexão com a Merkabah interdimensional. 

As percepções Vibratórias, como muitos de vocês observaram, são cada vez mais intensas durante as efusões e
durante os momentos de alinhamento.

Isso é perfeitamente lógico, porque, eu os lembro, desde 29 de setembro, vocês estão interconectados e interligados
coletivamente, em todo caso, para aqueles que realizaram o seu potencial de Filho da Lei do Um. 



Vocês não estão mais, portanto, no âmbito de um processo individual, tal como foi vivido durante os Casamentos
Celestes, mas, sim, como lhes foi dito, dentro de um processo coletivo que os envolve, certamente, individualmente,

referindo-se ao conjunto dos humanos religados, mas ao conjunto da humanidade assim como ao conjunto das
formas de vida presentes na superfície, como no interior desta Terra. 

É, portanto, muito lógico que a quantidade de Vibração, que a quantidade de partículas Adamantinas, de partículas de
Luz Unitária, veja um afluxo considerável manifestar-se na sua percepção, na sua consciência e, também, portanto e

diretamente, na sua própria Consciência individual.

***

Questão: poderia nos falar novamente da Merkabah interdimensional?

Bem Amada, a Merkabah interdimensional religa cada ser humano, desperto em suas 12 Estrelas, a todo ser humano
desperto, ele também, em suas 12 Estrelas.

Do mesmo modo que foi descrito, de maneira muito hábil, uma Merkabah individual (representada pelos cristais
talhados nesta forma, representam a pirâmide encaixada uma na outra), existe, na escala da Terra, a mesma forma

geométrica perfeita existente e girando sobre ela mesma.

Esta Merkabah estava, até 29 de setembro, inativa.

Ela era, como toda estrutura de vida nos mundos em carbono, mantida por um cristal.

Do mesmo modo como suas células vivas, humanas, animais, vegetais, são constituídas de cristal, em seu centro, do
mesmo modo, o núcleo da Terra, constituído de um núcleo cristalino, viu-se associar, há 50.000 anos, pelos 12
Elohim Criadores vindos federar-se e criar a Atlântida, que depositaram na superfície desta Terra, enterrado,

um Cristal Azul.

Esse Cristal Azul, vindo de Altaïr, é o cristal que iria permitir, no momento vindo (que chegou agora), reativar
a Merkabah interdimensional coletiva, ou seja, modificar o confinamento do Cristal central da Terra, em sua ruptura

com os mundos Unificados.

Primeira ruptura que foi vencida em 18 de agosto de 1984, quando do impacto da irradiação de Sirius sobre esse
sistema solar, tendo restabelecido uma primeira conexão cristalina entre Sirius B e o centro da Terra, tendo permitido
estabelecer uma comunicação eletromagnética entre o Sol e a Terra, mas também entre a heliosfera e o Sol central.

Como sabem, a heliosfera é agora atingida de frente pela irradiação central do Sol Central das galáxias,
denominado Alcyone.

Assim, as partículas Adamantinas, tal como as visões de Sri Aurobindo, em sua vida, tinham-nas percebido na
ultratemporalidade, começam a manifestar os seus efeitos.

É o que vocês percebem, vocês, como seres humanos, de maneira individual, no nível da sua cabeça, do seu
Coração e do seu sacro.

A Merkabah interdimensional é apenas a concretização, o retorno à Unidade da sua Terra, que reencontra, por sua
vez, a sua multidimensionalidade, quer dizer, o seu veículo de Luz que tinha sido, ele, não fechado no Sol,

mas comprimido ao redor do seu núcleo cristalino que volta a se estender bem acima da ionosfera, bem acima da
magnetosfera e vem participar do próprio ‘processo de Ascensão da Terra’.

Sua Merkabah interdimensional, como seres humanos religados e afiliados à Lei de Um, permite-lhes entrar em
ressonância com a Merkabah da Terra, como ‘Embarcação de Luz’.

É exatamente isso que é realizado desde 29 de setembro e é exatamente nisso que vocês trabalham.

Aí está o seu sentido do Serviço e o seu sentido do dever da Liberdade da Unidade reencontrada.

***

Questão: poderia nos falar do mundo Élfico e das pontes com a humanidade?

Bem Amado, vamos tentar explicar isso bem claramente.

Existe, na 3ª Dimensão (a que vocês conhecem e frequentam), uma criação falsificada, que é aquela da humanidade
que foi confinada.

Existe uma outra criação, paralela e sobreposta à sua, relativa aos domínios elementares:silfos, salamandras,
espíritos da Terra, espíritos do Fogo, espíritos do Ar, mundos que, para vocês, são, a maior parte do tempo,

invisíveis, que não têm absolutamente a mesma evolução que a sua, que não foram, também, feitos prisioneiros
dentro da matriz, ainda que evoluam dentro da matriz.

Não pode haver cruzamentos entre esses mundos e os seus, mesmo se possa haver meios de comunicação,
permitindo-lhes, uns e outros, entrarem em contato com a emanação e a Essência deles.



Assim, esse mundo dito ‘elementar’ não pertence, de modo algum, às linhagens humanas ou às linhagens
Dimensionais.

Eles pertencem a uma criação original, evoluindo sempre em uma trama invisível de 3ª Dimensão.

Eles são extremamente presentes em meio aos mundos chamados de 3ª Dimensão Unificada ou na estrutura em
carbono.

Eles são, de algum modo, o esqueleto invisível, mas não participam de modo algum das experiências conduzidas
pelas Consciências vindas dos mundos multidimensionais.

Eles estão, portanto, à sua maneira, evoluindo nas Dimensões «paralelas às suas», mas não tendo estritamente
qualquer relação.

Do mesmo modo que há, sobre a Terra, os humanos e como nos mundos intraterrestres
há humanoides e Delfinoides, que, no entanto, sustentam a sua própria Vida, permitiram-lhes não serem confinados

inteiramente na Ilusão, que estão aí desde 320.000 anos de seus anos, a esperar os momentos que vocês vivem.

E, no entanto, vocês jamais, até o presente, interferiram com eles, até que alguns canais, nos Estados Unidos, os
revelem.

***

Questão: por que alguns humanos sentem mais o Triângulo das Estrelas de Maria da Água e do Ar, ao invés os do
Fogo e da Terra?

Bem Amada, não estou certo de ter compreendido totalmente a questão.

Há humanos que sentem mais o Triângulo do Ar que outro Triângulo.

Há humanos que sentem mais o Triângulo do Fogo que outro.

Cada um desses Triângulos corresponde a uma das suas Linhagens.

Cada uma das suas Linhagens é, portanto, procedente, diretamente, dos quatro Pilares da Criação dos Mundos, em
todas as dimensões, chamados de 4 Viventes ou de 4 Hayoth Ha Kodesh, representados, nesta Terra, pelos 4

Orientes ou os 4 Elementos.

Esses 4 Pilares sustentam o desenvolvimento de todas as Dimensões, em todos os universos, em todos os
multiversos, em todos os superuniversos e em todas as Dimensões do espaço.

Vocês são, portanto, portadores, do mesmo modo, dessas 4 Linhagens.

Cada uma das suas Linhagens é diferente.

Alguns de vocês podem ter uma ou duas Linhagens idênticas, não devendo confundir com a ‘origem
multidimensional’, que é a de vocês.

Essas Linhagens são as Linhagens ditas estelares, pertencentes a um elemento ao invés de outro.

Assim, a maior parte do tempo, os mundos ligados a Sirius estão em relação com o Triângulo do Ar e, sobretudo, com
o Triângulo da Água, enquanto que os mundos de Altaïr estão ligados ao Triângulo do Fogo e ao Triângulo do Ar,

etc., etc..

Assim, portanto, segundo as suas Linhagens e de acordo com a característica, no seu veículo ilusório físico, da
predominância de um ou do outro dos elementos, a ativação de um dos Triângulos vai se fazer de maneira

preferencial.

Ela corresponde, de algum modo, sem que eu possa dar mais detalhes no momento, a uma ‘porta de entrada’ para a
sua multidimensionalidade.

Alguns de vocês vão sentir um ponto mais do que o outro.

Esse ponto assinala, pelo seu pertencimento a um dos Triângulos, a sua filiação preponderante com relação ao que
você é.

Existem, sobre a Terra, linhagens privilegiadas, que foram possuídas por algumas tradições, em todos os continentes
deste planeta, atualmente, encontrando a sua origem, há muito tempo, bem antes da falsificação.

Vocês estão ligados, a maior parte de vocês, mesmo que seja apenas uma filiação, pelo seu cérebro reptiliano, à
‘filiação reptiliana’, simplesmente.

Assim, o Triângulo de Terra é muito frequentemente majoritário nos humanos.

Há também o Triângulo do Fogo.

Esse Triângulo do Fogo corresponde à marca imposta por Lúcifer em algumas linhagens não humanas que foram
atraídas e arrastadas nesta falsificação, desde a falsificação.

Entretanto, eu os tranquilizo, vocês têm também linhagens da Água e do Ar.

***



Questão: o que é das relações sexuais?

Bem Amado, como Arcanjo, é-me muito difícil expressar algo sobre o que vocês chamam de sexualidade.

O que eu posso dizer, simplesmente, é que o ato sexual corresponde à ignição, temporária e efêmera, do que é
denominado Lareira Inferior.

A problemática, em meio a um casal onde um dos dois parceiros teria ativado a Lareira Cardíaca, faria com que a
ignição do Fogo Inferior, quando da relação sexual e do ápice desta relação sexual, se expressasse em uma erupção

do Fogo do Coração, vindo, literalmente, asfixiar e abrasar o parceiro.

Há, portanto, um limite, que é este.

Agora, a evolução na Consciência do Si, a evolução na Consciência do Estado de Ser, pode conduzir alguns
humanos a não mais ter vontade, nem desejo, de relações sexuais.

Assim, portanto, a ativação das suas 4 Linhagens e o seu Coroamento vai permitir, em vocês, reativar alguns
potenciais muito naturais, traduzindo-se em sua vida, aqui presente, sobre esta Dimensão em que vocês estão, pelo

desaparecimento ou pela modificação de algumas das suas necessidades comportamentais.

Para outros, enfim, o desaparecimento total da sexualidade, se vive de modo completamente natural.

Compreendam bem que não é desejável, nem mesmo indispensável, nem mesmo concebível, buscar refrear o que é
natural em vocês.

Se vocês têm vontade de fazer o amor, façam-no, ao mesmo tempo estando conscientes dos limites impostos,
justamente, pelo Fogo do Coração.

***

Questão: alguns processos Vibratórios hoje são muito agradáveis e outros extremamente desagradáveis. Por quê?

Bem Amado, a lagarta não se torna borboleta sem dor.

Alguns se tornam, efetivamente, sem qualquer dor.

Mas a transformação das suas estruturas e, em particular, naqueles que devem levar um corpo biológico, passa por
transformações importantes, tanto no nível da caixa craniana, do cérebro, como dos diferentes órgãos do corpo.

Assim, portanto, isso pode se expressar por certa forma de desconforto, por vezes extremamente violento, que vocês
chamam de dor.

Isso não priva da Alegria.

A Alegria instala-se assim que a Coroa Radiante do Coração está ativa, antes mesmo da instalação do Triângulo da
Tri-Unidade.

Entretanto, algumas transformações podem ser vividas de maneira dolorosa.

Assim são, por exemplo, as manifestações ligadas à Lareira Inferior, no nível do sacro.

Assim são algumas percepções, ao nível das Estrelas da cabeça, traduzindo a modificação, bem real e concreta, de
sua estrutura anatômica e mesmo orgânica, e não unicamente Vibratória ou energética.

Vou tomar um exemplo que é muito simples e que alguns de vocês são levados a viver quando das meditações das
19h [hora francesa], do seu trabalho consciente de Serviço para a Merkabah interdimensional coletiva.

Vocês não estão, alguns, sem terem observado que percebem certo peso nos membros superiores ou no nível de
seus membros inferiores, ou ainda no nível das extremidades.

Isso é simplesmente destinado a lhes permitir manter esse corpo biológico em vida, por enquanto.

Sem isso, vocês abandonariam literalmente esse corpo, para se reencontrar, de maneira definitiva, no seu Estado de
Ser.

Mas o momento não chegou.

O seu trabalho, como nós o dissemos e como o Arcanjo Miguel lhes disse, é Aqui e Agora, nesse corpo biológico,
qualquer que seja a realidade do que vocês tenham descoberto através das suas viagens ou das suas Vibrações.

O momento ainda não chegou de se tornar totalmente borboleta.

***

Questão: quem decide se tal pessoa vai ascensionar com ou sem o corpo físico?



Simplesmente, Bem Amada, o seu nível de Consciência.

Ninguém mais exterior a você mesma.

Agora, alguns terão a impressão de querer levar o corpo.

Eu devo dizer que nós teremos mais dificuldades para encontrar os parceiros que desejarem levar seus corpos
biológicos do que aqueles que desejarem deixar esse corpo para aceder à sua Eternidade inteiramente.

É por isso que a maior parte de vocês não tem acesso mais do que uma vez ao seu Estado de Ser, ao seu corpo de
Estado de Ser, senão, nós não teríamos mais ninguém sobre a Terra entre as pessoas despertas.

***

Questão: poderia nos falar das evoluções do cérebro?

Bem Amada, o cérebro de 3ª Dimensão Unificada, que pertenceria a uma linhagem dita humanoide, a uma linhagem
reptiliana redimida, a uma linhagem aquática, não importa.

O cérebro é construído sobre a mesma estrutura.

Lembre-se: a Ilusão Luciferiana os fechou no nível do desenvolvimento do que é chamado de córtex pré-frontal,
predominante junto ao Homem, em detrimento das zonas parietotemporais e occipitais, que irão se desenvolver nas

estruturas de 3D Unificada, permitindo o desenvolvimento de um lobo que tinha sido atrofiado no humano, que vocês
encontram nos cetáceos vindos de Sirius, chamado de ‘lobo paralímbico’.

Esse lobo paralímbico os reunifica ao conjunto da Criação e os coloca, literalmente, em comunicação telepática e por
diversas vias que vocês chamariam de supra sensorial, com o conjunto dos seus congêneres e do universo.

É válido para todas as estruturas em carbono de 3ª Dimensão.

O que explica que aqueles que foram chamados de ‘Anjos do Senhor’ (os Vegalianos de 3ª Dimensão Unificada)
possuem todos, a cabeça muito grande.

E também um Coração muito grande.

O resto não tendo mais qualquer utilidade.

Agora, o cérebro, no nível das Dimensões Unificadas, além dos mundos em carbono, que isso seja o corpo de Luz, as
partículas Adamantinas, que seja o corpo de Cristal, que seja o corpo de silício, que seja o corpo de Diamante ou

o corpo de Luz Triangular não antropomorfizado, não há, obviamente, mais qualquer cérebro.

O cérebro, sendo apenas uma ferramenta de reflexão, permitindo refletir algo de ordem superior.

É nesse cérebro, nesse corpo que vocês habitam, que ocorreu a primeira falsificação da história desse mundo, há
320.000 anos.

Foi-lhes simplesmente retirado o que foi chamado de cérebro paralímbico, e foi reforçado o que é chamado, hoje, de
cérebro reptiliano, responsável por certo número de comportamentos automáticos, seja a predação, mesmo para os

humanos, seja a também denominada ‘avidez’ e tudo o que faz as anomalias da personalidade.

A personalidade não é cognitiva, contrariamente ao que vocês poderiam pensar.

Ela decorre, diretamente, da atividade, abaixo do seu limiar de percepção, consciente, do que é denominado
cérebro reptiliano.

Vocês são, inteiramente, enquanto personalidade não desperta, submissos aos ditados do seu cérebro reptiliano,
que representa a sua herança genética de origem reptiliana e ligada à falsificação.

A própria arquitetura dos cetáceos, com predominância de um lobo paralímbico, explica perfeitamente esta diferença
de evolução entre o cérebro (de evolução, se pudermos dizer, mas de conformação) entre o cérebro humano e o

cérebro dos cetáceos que, este, não está absolutamente cortado da sua Unidade.

É, aliás, o único reino, presente nos mundos da superfície, que manteve uma conexão à Unidade, assim como os
povos intraterrestres.

***

Questão: os mundos elementares permanecerão na 3ª Dimensão?

Bem Amado, eles são, de toda eternidade, bem antes da própria criação desse mundo em carbono.

A 3ª Dimensão, quando é Unificada, não coloca qualquer problema.

A multidimensionalidade está simplesmente ligada ao acesso ao Estado de Ser, ao acesso ao Ilimitado, que é a
característica das Sementes de Estrelas e dos Seres criados pela Fonte e tornados livres pela Fonte para explorar,

semear, a totalidade das Dimensões.



Alguns seres, há muito tempo, preferiram se fixar, enquanto Espíritos da Fonte, nos mundos em carbono Unificados e
de ali se fixar.

O seu próprio caminho não é permanecerem fixos, mas reencontrarem a sua multidimensionalidade.

Eu os lembro de que, na multidimensionalidade, vocês não têm a mesma forma na 5ª Dimensão como na 11ª
Dimensão ou como na 18ª Dimensão.

De que vocês são livres para explorar todas as Dimensões, na condição de mudar de Vibração, de forma e
de movimento, se é que podemos expressar assim.

Enquanto que as entidades elementares escolheram a perenidade da forma e a eternidade da forma.

O que é o desejo delas mais justo, que foi realizado.

Elas escapam, portanto, à noção mesmo de lei, chamada de ‘lei dual’, existente no seu mundo.

São, portanto, se é que podemos comparar o que é comparável, caminhos paralelos, mas bem separados, mesmo
se, nos mundos Unificados, for possível ter acesso a esses mundos elementares.

Assim vez que não estiverem mais limitados em uma forma em carbono, o seu corpo de Luz ou o corpo de Cristal ou
o corpo de Diamante ou o corpo Triangular pode se tornar próximo dos Espíritos elementares.

É o mesmo para os cristais, que estão fixos em uma forma, em uma estrutura, qualquer que seja a Dimensão à qual
eles pertençam, porque é o papel deles, de algum modo, as Matrizes de Vida.

Assim, qualquer que seja a Dimensão de um planeta ou de uma estrela, o núcleo será sempre fixo em uma primeira
Dimensão cristalina.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a Ascensão com o corpo?

Bem amada, tudo depende do destino desta Ascensão com o corpo porque, assim como é fácil para compreender, há
‘dois destinos’ desta Ascensão com o corpo.

Há uma Ascensão com o corpo (que será qualificada de intermediária), que será ligada à primeira onda de OVNIs que
virão chamar, um a um, aqueles que ascensionarão com o corpo nas Dimensões da 3ª Dimensão Unificada e que

irão, essencialmente, para os mundos de Arcturius.

Existe uma Ascensão final, com o corpo, que se refere apenas a alguns seres que devem manter esse corpo biológico
até o limite final, a fim de levar alguns elementos memoriais nas novas Dimensões de Vida, seja no nível da 5ª ou de

outras Dimensões bem mais elevadas.

A maior parte das mecânicas de Ascensão referentes à humanidade desperta será feita sem o corpo, que não tem
qualquer interesse, ainda uma vez, eu repito a vocês.

Lembrem-se do que eu lhes disse: se nós permitíssemos o acesso ao Estado de Ser a todos os despertos, não
restaria mais um único desperto em um corpo.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

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

(*) – NÚPCIAS CELESTES – ‘Integração das Virtudes’ – 12 Etapas – 2009:

http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/arcanjo-miguel-2009-e-2010

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=799
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 ~ OS 4 PILARES DA CONSCIÊNCIA ~

Eu Sou ANAEL Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz, eu venho a vocês do mesmo modo que vocês vêm a mim.
Nós nos encontramos em meio a um espaço especial, bem além das palavras, em meio à Tri-Unidade, no seu

Coração e em Espírito e em Verdade.

Eu venho entre vocês deste modo para, em primeiro lugar, expor uma série de informações suplementares e
complementares referentes aos 4 Pilares e, em seguida, se vocês o desejarem, eu lhes deixarei a palavra e

colocar questões relativas à evolução atual presente sobre esta Terra.

Como sabem, e como eu anunciei exatamente após o Arcanjo Miguel, os seus céus se modificam.

Aqueles que observam o Sol, aqueles que observam o céu, falam do que está acontecendo hoje mesmo e
cada dia, doravante, até o final do seu ano civil.

Então, permitam-me, com relação a esta perspectiva, melhor esclarecer o que representa e o que são os seus
4 Pilares, instalados em meio às suas linhagens espirituais desde este verão [inverno no hemisfério sul] e lhes

permitindo, se tal for o seu desejo, aproximá-los do que vocês são, em Verdade e em Unidade.

Esses 4 Pilares foram chamados indiferentemente de Alfa e de Ômega, IM e IS.
Eles foram também denominados Aqui e Agora, Hic e Nunc.

No que se refere ao Alfa e Ômega, as palavras que podem ali ser aplicadas são a Atenção e a Intenção.

A cada um desses Pilares corresponde um elemento no seu mundo, como em meio aos 4 Pilares originais de
toda criação, denominados os 4 Viventes ou Hayot Ha Kodesh.

Comecemos, se efetivamente quiserem isso, pelo primeiro desses Pilares, a Atenção.
Prosseguiremos, em seguida, no 2º pilar, a Intenção e, depois, visualizaremos em seguida o 3º, Ética, e o 4º,

Integridade.

Outros nomes, é claro, podem ser dados no nível Vibratório a essas 4 estruturas.
Desde os elementos, passando pelos nomes dos 4 elementos e também passando por dados muito mais

concretos relativos à evolução da sua consciência atualmente.
E é sobre isso que eu irei desenvolver se efetivamente o quiserem, hoje.

ANAEL 1/2 – 17 de outubro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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***

O 1º dos Pilares, aquele que justamente foi desviado, é a Atenção.

De fato, no nível do Universo existe uma grande Lei que não pôde ser apagada em meio mesmo a esta
Dimensão dissociada na qual vocês evoluem, que é o ‘princípio de atração’, do qual decorre, aliás, o ‘princípio

de Atenção’.

A Atenção diz o quê?
A Atenção diz que, no nível da Consciência, aquilo a que vocês prestam Atenção se manifesta, ilustrando o
‘princípio de atração’, bem além da ‘lei de ação e de reação’ existente nos multiversos e nas multidimensões.

Aquilo ao que vocês prestam Atenção se torna real.
O conjunto de estratégias manipuladoras do seu mundo consistiu, para aquele que foi chamado de Deus ou

diabo, em fechá-los dentro de uma Ilusão.

Yaldébaoth [demiurgo] (*), de fato, desde o início desta falsificação, encarou a Consciência sob um ângulo que
lhe era propício, quer dizer, desenvolver a atenção das Consciências presas na matriz mais ainda sobre a

matriz.

De fato, o grande princípio do Universo é a ‘lei de atração e de ressonância’, existindo e tendo sido falsificada
no seu mundo, como em outros, e chamada de ‘ação/reação’.

A partir do momento em que uma Consciência, mesmo fechada num corpo, leva a sua Atenção sobre algo
exterior a ela, isso resulta, inexorável e progressivamente, estendido em milênios, na incapacidade para levar a

Atenção sobre o Ser verídico Interior, presente em vocês.

Várias tradições disseram que esse mundo era uma ilusão, uma projeção de um holograma.
O problema é que a Consciência seguiu a projeção deste holograma através de um sistema sofisticado.

A federação das emoções da humanidade então permitiu criar relações muito mais fortes do que as cadeias
físicas, muito mais fortes do que as sevícias, no sentido físico.

A criação de uma ‘Atenção falsificada’, como o desejo, qualquer que seja, levada sobre um objeto exterior a si,
desviou a sua Atenção do que você é em Verdade.

O ponto ao qual vocês chegariam hoje, se não houvesse a chegada da Onda Galáctica e da Confederação
Intergaláctica de Luz, tinha por único objetivo apagar totalmente o que vocês são, em Verdade, por uma

projeção total e final da sua Consciência Unitária na multiplicidade, na adesão voluntária ou inconsciente aos
dogmas, às crenças, aos fatos mentais e aos fatos emocionais.

Como sabem, existem muitas egrégoras na superfície desta Terra, que vão atrair a sua Atenção.
Uma delas, a mais conhecida porque foi a mais utilizada, principalmente desde a chegada das imagens – o que

vocês chamam de imagens diretas do que acontece do outro lado do seu planeta, em um plano exterior – foi
o esporte.

A adesão das multidões, a adesão das atenções de um número enorme de consciências sobre um mesmo
fato, cria literalmente uma aspiração da Energia e da Consciência para esse fato.

Isso se chama egrégora.

Vocês todos ouviram falar disso.
Hoje, a sua Atenção deve se dirigir para o seu Ser Interior e também para o seu céu, e não sobre quaisquer

elementos e acontecimentos sociais, culturais, evidentemente muito sedutores e é esse o objetivo, para lhes
subtrair a Energia e a Consciência.

Na verdade, o fato de privá-los da sua Atenção correta e Interior desvia a corrente da Consciência para a
fortificação do que é chamado de ‘estado Ilusório’ ligado a projeções de desejo, a projeções de emoções, a

projeções de crenças.

A adesão, portanto, às crenças, quaisquer que sejam, privam-nos da sua Liberdade pouco a pouco.
Isso foi realizado desde milênios, de vida em vida, a fim de chegar ao ponto em que vocês estão hoje.

***



O 2º Pilar, ligado, ele, ao elemento, não mais do Fogo como a Atenção, mas ao elemento Terra, é
denominado Intenção, quer dizer, a concretização, nesse plano, de toda Ilusão em um plano físico sólido e

visível.

A Intenção é a qualidade e a quantidade de vontade que vocês colocam, a quantidade de Consciência que
vocês colocam, para levar a sua Atenção sobre um fato, sobre um evento, sobre um sentimento ou sobre seja

o que for sendo feito pela sua Consciência.

O eixo Alfa e Ômega, inicial e original, que fez dizer ao Cristo «eu sou o Alfa e o Ômega, o início e o fim», foi
transformado em um circuito invertido, permitindo girar literalmente sem interrupção o conjunto de Energias no
qual vocês prestavam Atenção, no qual vocês acreditavam e no qual vocês atribuíam a sua confiança e a sua

Verdade.

Não era mais a sua Verdade, mas uma verdade pré-estabelecida, pré-determinada, pré-conscientizada, de
modo a desviar, literalmente, a Energia da sua Consciência para um objetivo que não era a sua Unidade, nem a

sua Verdade, mas uma verdade imposta do exterior pelas forças Arcônticas e por Yaldébaoth.

O ‘estratagema’ deste ser (porque é um ser como vocês e eu somos Consciências) foi fechá-los, cada vez
mais profundamente, nas esferas da Ilusão, até que esta esfera de Ilusão se tornasse a única realidade

acessível a vocês devido ao desvio da sua Atenção e da sua Intenção, privando-os pouco a pouco da lucidez
que está presente no Aqui e Agora.

Vou então à segunda parte da Cruz: IM e IS, Hic e Nunc, Aqui e Agora, que Cristo chamou de «Eu sou o
Caminho, a Verdade».

Fazendo-os sair do seu caminho, que é a sua Unificação e a sua religação à sua Eternidade, à sua centelha
divina, ao seu Corpo de Estado de Ser, ao que vocês são além da Ilusão, a Ética foi pouco a pouco

transformada em moral e em julgamento de valor bem/mal.

O conjunto das ações do ser humano foi, portanto, levado a se comportar segundo duas regras, e somente
duas regras, chamadas de ‘o Bem e o Mal’, recorrendo a noções de medo, a noções de sociabilidade, a

noções de julgamento de valor unicamente referenciadas com relação ao Bem e ao Mal e isso,
independentemente de qualquer Verdade intrínseca da Consciência.

Esse julgamento de valor tinha apenas por único objetivo afastá-los do que é chamado de ‘Caminho’.
O Caminho que é Aqui, que é atemporal, como os ensinamentos orientais deram isso desde muito tempo.

O mental passa o seu tempo literalmente a vagar entre as suas crenças, as suposições, as projeções, a fim de
que a Consciência não possa ser liberada desta influência mental.

***

Mas vocês não são o seu mental.
O seu mental, que poderia ser, certamente, uma ferramenta favorecendo o seu despertar, foi submetido, do
mesmo modo, pelas forças das egrégoras, a um mental comum, falsificado, que, como vocês sabem hoje,
pode ser substituído, de maneira extremamente fácil, pela sua ligação à Merkabah interdimensional coletiva.

Cabe a vocês decidir.
Cabe a vocês decidir não mais ser submetido às influências mentais da sua mídia, às influências mentais

das crenças, mesmo as mais espirituais aparentemente, mas se religar à ‘egrégora da Liberdade’.

Dessa maneira, esse 3º Pilar, denominado Aqui, Caminho, IM, é aquele que os remete diretamente ao Mistério,
quer dizer, ao que vocês são em Verdade, ao que vocês são no seu caminho Unitário.

Não mais os personagens e as máscaras que vocês carregam, não mais o jogo que vocês jogam em sua
própria projeção na Ilusão, mas a Verdade do seu Ser profundo que é Amor, Verdade, Unidade e Luz.

Assim, a Ética que fazia de vocês seres livres e responsáveis e autônomos, fez de vocês (pela caricatura do
que é chamado de moral) seres sujeitos ao pecado, sujeitos ao Bem e ao Mal, sujeitos aos julgamentos de

valor, impedindo-os, literalmente, de alcançar a Unidade.

Porque o equilíbrio nesta falsificação pode apenas existir por um combate permanente do Bem e do Mal.



Porque o equilíbrio nesta falsificação pode apenas existir por um combate permanente do Bem e do Mal.

Vocês devem tentar viver e apreender em Consciência que aqueles que criam o Bem são os mesmos que
aqueles que criam o Mal.

São as duas facetas de uma mesma peça ilusória.

Deus e Diabo são exatamente a mesma entidade que falsifica e que os inunda de julgamentos de valor, de
julgamentos morais, de julgamentos mentais, impedindo-os, literalmente, do acesso à sua Unidade, do acesso

ao Aqui e Agora.

Aqui e Agora, vários ensinamentos e vários professores orientais como ocidentais traduziram este Aqui e
Agora como a cessação da atividade mental e a cessação da atividade emocional.

O mental não se situa no Presente.
O mental situa-se sempre numa referência ao passado.

A cognição, assim como vocês a nomeiam, é sempre procedente de um conjunto de fatos, situando-se na sua
Ilusão passada, perpetuando-se na Ilusão presente, adaptando os seus comportamentos a um conjunto de

engramas presentes no seu cérebro comportamental que é, como se por acaso, o cérebro reptiliano.

Agora, há também uma projeção desestabilizando-os na frente disso, que é chamado de desejo.
O desejo de possuir a emoção.

A necessidade de satisfação de uma antecipação do mental, denominada emoção, é o elemento que os afasta
mais do Agora, porque o desejo é sempre voltado para o futuro.

Obviamente, vocês não podem desejar um passado qualquer.
Naquele momento, é o mental que assume a retransmissão.

O mental está, portanto, inscrito em uma memória.

O desejo está, ele, inscrito numa projeção desse mesmo mental, com relação à satisfação de um desejo, seja
qual for, referente a esse corpo, como ao seu mental, como à Ilusão da personalidade.

Assim, portanto, desembaraçando-se do mental, reencontrando a sua Ética Interior, desembaraçando-se do
desejo – quer dizer, desembaraçando-se do que é amanhã – vocês reencontram o Agora, ou seja, o instante

Presente, o que o Arcanjo Uriel denomina a Presença.

***

Este estado de Presença que os coloca no centro dos seus 4 Pilares, que fez dizer ao Cristo «Eu Sou o Alfa e
o Ômega, o Caminho e a Verdade» permitindo encontrar a vida e, sobretudo, o centro e o alinhamento.

Você não pode participar de algum modo desse mundo e ser, ao mesmo tempo, Unificado.

Evidentemente, eu não quero dizer com isso que vocês devam se extrair do mundo, mas, simplesmente, ter
a lucidez e a Consciência de que tudo o que vocês criaram, programaram, projetaram, anteciparam, é um freio

enorme ao acesso para o que vocês são em Verdade, para o que vocês são além da Ilusão.

A Ilusão implica na Ilusão.
Não pode haver Verdade em meio à Ilusão.

Vocês estão, inteira e exclusivamente, projetados e confinados nesta Dimensão.
A Cruz, a Cruz da redenção de que falou Maria, o Coroamento do que vocês são, em Verdade e em Unidade,
ocorreu neste verão [inverno no hemisfério sul], dando-lhes os meios, se vocês desejarem, de se colocarem
novamente sob a influência da ‘Cruz elementar’ (e não a Cruz falsificada chamada de crucifixo, cruz desigual),

mas de se recolocarem no centro da Cruz dos 4 elementos, a fim de estarem centrados e alinhados, de
reencontrarem a pureza, de reencontrarem a Integridade, de reencontrarem o que vocês são, em Verdade,

além da falsificação.

Mas enquanto vocês derem chance a qualquer crença, enquanto vocês seguirem um caminho exterior a vocês
mesmo, ainda que representado por um ser lúcido que tenha encontrado a Verdade nesse mundo, enquanto
vocês projetarem um medo, uma apreensão ou um desejo que seja, vocês não podem encontrar o instante

Presente e realizar o Si.
É tão simples assim.



A porta do Coração, o abandono à Luz que eu defini há mais de 16 meses, corresponde estritamente a
isso.

Obviamente, vocês são obrigados, no momento, a permanecer nesse mundo e a agir nesse mundo.
Mas há dois modos de ali agir: ou Unificado, ou não Unificado.

E vocês devem realizar previamente a Unidade da Consciência, a Unidade da sua Verdade, para poderem agir
de maneira Unitária, ou seja, desprendidos e descristalizados, literalmente, da ‘lei de ação e de reação’, para
poderem conduzir uma ação Livre, uma ação de Luz, uma ação de Semeadores de Luz, de Ancoradores de

Luz e de serviço.

Enquanto vocês estiverem imersos em qualquer projeção, enquanto vocês estiverem sujeitos a qualquer
gravidade vindo do seu próprio passado, vocês não estão livres para agir a seu modo segundo as ‘leis da Luz’.

Há, portanto, uma revolução de Consciência a realizar e eu lhes falo novamente disso agora, porque, desde
este verão [inverno, no hemisfério sul], e, sobretudo, desde o final de setembro, as coisas mudaram.

Elas mudaram grandemente, como eu o anunciei, permitindo, de um lado, o aparecimento nos seus céus das
Forças da Luz Intergaláctica dos Mundos Unificados e Livres que se manifestam doravante em pleno dia e

irão se manifestar, cada vez mais, nos seus céus.

Obviamente, a falsificação da Luz vai encontrar aí um estratagema para, eles também, aparecerem nos seus
céus, em formas que nada têm a ver com a Luz.

Estejam bem conscientes desta duplicidade.
Mas o seu Coração não poderá enganá-los, nesse nível.

O que vocês observarem, vocês irão Vibrá-lo no peito, ou não irão Vibrá-lo.
O que vocês viverem, na sua vida, se vocês estiverem centrados entre a Atenção e a Intenção, entre

a Ética e a Integridade, far-se-á sempre sob os auspícios da Unidade, da Inteligência da Luz e do Coração.

***

Estejam, portanto, conscientes de onde vocês colocam a sua Energia.
Estejam, portanto, conscientes de onde vocês colocam a sua Atenção, a fim de que a sua Intenção não seja

presa pelas forças matriciais de resistência à Luz.

A Luz, como sabem, ganhou o direito de reencontrar o seu lugar nesse mundo.
É isso o que ela está fazendo atualmente.

É seu dever, se tal for o seu desejo, estabelecer-se também na sua Unidade.
Isso pode se fazer apenas colocando-se entre os quatro Pilares e tornando-se lúcido, com uma

grande Clareza, com uma grande Precisão, superando o condicionamento ligado ao Triângulo Luciferiano,
denominado bem e mal, a fim de se recolocar em uma lógica evolutiva bem mais Unitária, bem mais Vibral e

bem mais em ressonância com a sua Verdade, e não com a verdade falsificada tal como ela lhes foi impressa
por alguns Povos das Estrelas vindos da Ursa Maior.

***

Hoje, a sua liberação é, mais do que nunca, possível e, mais do que nunca, concebível, porque vocês estão na
aurora de uma revolução total da Consciência planetária que irá se expressar pela irrupção total da Onda

Galáctica de Luz, pela irrupção total e pela visão total da transformação do Sol, tal como vocês o veem e tal
como alguns de vocês já perceberam essas modificações já faz algum tempo.

Vocês estão, como foi dito, nos tempos reduzidos, nos tempos descontados, onde cada dia que passa os
aproxima da sua revolução e da sua Revelação final.

É isso que está em jogo.

Cada dia o empurrão da Luz vai se tornar cada vez mais importante.
Este empurrão de Luz vai fazê-los, se vocês o acolherem, ir cada vez mais para o seu Coração, para a Alegria,
para a Unidade, para o Fogo do Coração, em suma, todas as coisas que lhes foram nomeadas e anunciadas há

agora mais de um ano.



***

Obviamente, as forças de resistência e de oposição à Luz vão fazer tudo o que lhes for possível para provocá-
los no combate do Bem e do Mal.

Esta é a última armadilha.
A armadilha final: querer a todo custo fazer o Bem para se opor ao Mal que está vindo.

Isso seria um erro desastroso, porque iria arrastá-los em um ciclo de alternância Bem/Mal, confinando-os na
terceira Dimensão.

O objetivo não é não agir, mas agir na Unidade.
O objetivo não é, portanto, reagir ao mal, qualquer que seja.

O objetivo não é querer fazer o bem.
O objetivo é ser Unitário.

Ser na Luz.
Centrar-se entre o Alfa e o Ômega, o Hic e o Nunc.

***

Cada dia vai se tornar, não um combate, mas uma luta real entre a Unidade e a dualidade.

Lembrem-se de que a Unidade jamais quis a separação.
É a dualidade.

Mas compreendam bem que jamais a Unidade quis se separar das outras forças que a constituíam.
Assim, portanto, a questão que lhes será claramente colocada à sua Consciência será: vocês querem ir para a

Unidade?
Vocês querem prosseguir a dualidade?

Mas vocês não poderão ao mesmo tempo prosseguir a Unidade e ao mesmo tempo permanecer na dualidade.

Cabe a vocês saber se aderem ainda à moral.
Cabe a vocês saber se aderem ao seu mental, aos seus desejos ou se, finalmente, vocês decidem regressar

para casa, para a Verdade do que vocês são, bem além da aparência da personalidade, bem além desta
estrutura em carbono.

A estrutura em carbono não é um mal em si, não é um bem em si.
Isto foi, antes da falsificação, uma experiência maravilhosa de criações, decididas e concluídas pelos grandes

Golfinhos de Sirius, há 20 milhões de anos, que criaram Consciências de vida, que juntaram o seu próprio
DNA, que permitiram à raça humana nascer e aparecer.

Mas vocês não são a raça humana que creem ser.
Vocês são todos procedentes de Sementes de Estrela.

Todos vocês têm, em vocês, diversas polaridades vindas das diferentes esferas possíveis de manifestações
da vida e, isso, em todas as dimensões.

Vocês querem reencontrar isso ou vocês querem permanecer ainda um tempo nesta Ilusão?
Vocês somente, e somente vocês têm a resposta.

***

Cabe a vocês efetivamente prestar atenção, cada instante, cada sopro da sua vida, além do Yoga que lhes foi
comunicado por Um Amigo e por outros Melquisedeques.

Cabe-lhes se definirem através da sua Atenção.

No que vocês colocam a sua Atenção?



Lembrem-se de que a Energia, tal como a nomeiam e, com mais razão ainda, as partículas Adamantinas, as
partículas de Luz Vibral, vão seguir as linhas de menor resistência ligadas à sua própria Atenção.

Se sua Atenção se colocar na Luz Vibral, vocês viverão a Luz Vibral.
Se sua Atenção se colocar nos conflitos, vocês viverão os conflitos.

Não pode ser de outro modo.

Em seguida, a sua Intenção.
Qual é a sua intenção profunda?

Em seguida, vocês são colocados no Aqui e Agora.
Vocês estão colocados na interação do jogo dual do mental e das emoções?

Cabe a vocês, então, se definirem.
Cabe a vocês, portanto, se situarem.

Vocês estão no centro ou vocês não estão no centro?

Aí estão as algumas informações suplementares que eu desejava lhes dar com relação a esses quatro Pilares.

Vou agora deixá-los expressar o que vocês tiverem vontade de expressar.

***

Questão: como permanecer na Atenção quando ela é desviada por uma distração?

Bem Amada, há, para isso, um aprendizado.

Até o presente, este aprendizado chamar-se-ia meditação.

Hoje, há à sua disposição meios muito mais simples.

Eu penso, em particular, na respiração dada por Mestre Ram [‘A Respiração do Coração’] (**).

Eu penso, em particular, na Consciência do Coração [‘Meditação Direcionada para o Coração’](**), que pode se
estabelecer a partir do momento em que, justamente, a Atenção se leva ao Coração órgão e sobre o Coração centro.

Há, também, o ensinamento do ‘Yoga da Unidade’ (***), o trabalho na respiração, no Switch da Consciência e na
prática do ‘Yoga da Unidade’, tal como foi comunicado em sua primeira parte por Um Amigo e irá lhes permitir realizar,

através da Atenção e da Intenção, do Aqui e Agora, o seu próprio alinhamento.

Vocês não poderão chegar a uma Atenção correta pela ferramenta mental.

A ilusão está nesse nível.

A vontade estritamente nada pode para lhes permitir descobrir a Unidade.

É nesse sentido que eu defini muito longamente o abandono à Luz, que estritamente nada tem a ver com a utilização
da vontade.

A vontade, mesmo a ‘vontade de bem’ – e é a maior das falsificações que ocorreram no século XX – arrastaram-nos
no prosseguimento da dualidade.

Isso se chama a ‘Ilusão Luciferiana’.

E, quando nós falamos de duas humanidades que iriam se separar, efetivamente, este é o caso.

Há a humanidade submissa à Ilusão Luciferiana, ou seja, a tudo o que não é o Alfa e o Ômega, Aqui e Agora.

E há a humanidade do Coração, aquela que aceita entregar-se à Vibração do Coração, à Vibração da Unidade e à
Vibração da Consciência.

Vocês não podem se servir do seu mental para vencer o mental.

Ele sairá sempre vencedor.



Vocês não podem se servir das suas próprias emoções para superar as emoções.

As emoções serão sempre vencedoras.

Apenas no abandono à Luz, no acolhimento da Luz e em algumas formas de exercício, que lhes foram revelados
há pouco tempo, que vocês podem realizar este estado de Unidade.

E absolutamente por nenhuma outra maneira.

***

Questão: para chegar a este Estado, o Yoga, o tai-chi, o Qi gong, são insuficientes?

Bem Amada, não é possível generalizar.

Para alguns seres, isso pode ser amplamente suficiente.

Alguns seres, aliás, não têm necessidade de estritamente nada,  porque eles estavam muito próximos do seu eixo
central.

Muitos seres humanos, e, em particular, de jovem idade, hoje, descobrem a Unidade sem ter tido necessidade de
“praticar” o que quer que seja.

Outros, encistados [presos num cisto], literalmente, nas formas de vida (seja esta vida presente ou outras vidas
vividas na matriz), estão fechados, literalmente, nos comportamentos, nos medos, nas emoções, nos desejos.

Para estes, obviamente, a liberação não pode ser obtida instantaneamente.

O acesso à Unidade apenas se pode fazer, naquele momento, através da prática efetiva do ‘Yoga da Unidade’, da
prática do que eu chamei de abandono à Luz.

***

Questão: o que é da «boa vontade mundial», preconizada por alguns Mestres?

Bem Amada, esses 7 Mestres dos 7 raios, que estão fechados, eles mesmos, na matriz, criando uma ilusão a mais,
falaram, efetivamente, da ‘vontade’.

Jamais, jamais, jamais a vontade os conduzirá ao Coração.

É a mais perfeita das Ilusões e a mais perfeita das falsificações.

Os assim nomeados por mim mesmo, pretensos Mestres dos raios, são apenas a pálida cópia dos Arcanjos.

Eles usurparam uma liberação que apenas existe na cabeça deles.

Jamais, jamais um neófito ou um discípulo, participando desse trabalho, abrirá seu Coração.

E eu falo de abertura do Coração como ‘Vibração Unitária percebida no peito’.

A única Vibração presente para aqueles seres é o terceiro olho e continuará o terceiro olho, ou seja, a dualidade
Luciferiana.

Certamente, muito sedutor, porque é nesse nível que se situam, para a humanidade, os poderes.

O ego espiritual está na dianteira da cena.



Não há certamente abandono à Luz que é o oposto, mas o estrito oposto, da ‘vontade de bem’.

A Luz se revela em seus Céus.

Captem ali a Unidade.

Captem a Unidade, no Sol, no seu Coração, e não em um conhecimento esotérico, qualquer que seja, que é apenas
um sucedâneo da Verdade e da Unidade.

A Unidade está em vocês.

A Unidade é vocês, o que vocês são, quando vocês tocam a sua Unidade, a sua Verdade, o seu Si, o seu Estado de
Ser.

Não me parece que os seres adeptos deste ensinamento Luciferiano tenham encontrado o Si.

Eles encontraram o poder, a visão.

Todos os poderes, todos os Siddhis de que Buda falava, ele mesmo: «quando você encontrar os poderes, salve-se
rapidamente».

A Ilusão Luciferiana não permitirá jamais abrir o Coração.

Falar do Coração é uma coisa.

Agir para fazer o bem e dizer que é o Coração é uma coisa.

Vibrar no Fogo do Coração é uma outra.

Agora, ainda uma vez, será feito a cada um segundo sua fé, quer dizer, segundo sua própria Vibração.

Eu os remeto a São João: «haverá muitos chamados, poucos escolhidos».

Os chamados serão ‘marcados na fronte’.

São aqueles que terão desviado a Energia da Luz, aproveitando-se da efusão de Luz, desde 1984, para nutrir o ego
espiritual e não se abandonar à Luz.

O abandono se vive no Coração.

O poder se vive no terceiro olho.

***

Questão: como a lei de atração foi falsificada no âmbito da nossa 3ª Dimensão?

A atração foi modificada.

A lei essencial do Universo é efetivamente a ‘lei de atração e de ressonância’, existente em uma lei muito mais geral,
denominada a ‘lei de Ação de Graça’, onde tudo é liberdade, tudo é movimento e expansão, onde não pode haver

qualquer punição, na medida em que nada é mal e nada é bem e tudo É.

O grande princípio de falsificação foi dicotomizar o que é chamado de Triângulo Luciferiano (símbolo
dos Illuminati com o terceiro olho no meio), símbolo do conhecimento, tendo-lhes confinado segundo os limites

denominados Bem/Mal e Alfa ou Fogo prometeico, o Fogo luciferiano.

A humanidade foi, então, forçada a se conter em algo que reprimia, tendo limitado as 12 virtudes das 12 fitas de
DNA a três virtudes denominadas Bem, Mal e Fogo.

Esse Fogo falsificado foi um Fogo ‘por atrito’, assim denominado porque, colocando em oposição, permanentemente,
o Bem e o Mal, tendo então substituído a ‘Lei de Ação da Graça’ pela ‘Lei do carma’ ou de ‘ação/reação’.

O carma não existe nos mundos livres.



Não há punição em qualquer nível, porque tudo é Luz, tudo é Vibral e nada, absolutamente nada, que possa forçá-los
a ir para onde vocês não quiserem ir, quando vocês reencontram o seu Corpo de Estado de Ser.

A ‘lei de atração’ foi substituída, progressivamente, desde mais de 320.000 anos, pela ‘lei de ação/reação’.

Nisso, foram enxertados modelos enchendo-lhe a cabeça, de vida em vida, de que vocês iriam progredir e de que
vocês iriam atingir uma liberação, para se juntarem justamente aos Mestres da Loja Negra, que estão, eles mesmos,

confinados na sua própria Ilusão.

Assim, portanto, encheram-lhes a cabeça com algo que não existe, que não tem mais realidade do que o corpo que
vocês habitam.

Agora, os estratagemas foram numerosos até fazê-los dizer que apenas através da reencarnação vocês podiam
evoluir, sabendo que o que vocês chamam de Illuminati, os famosos reptilianos vindos da Ursa Maior são, eles,
totalmente livres de movimentos na própria matriz e não pagam absolutamente pelos jarros quebrados das coisas

horríveis que eles efetuaram.

Eles, portanto, fizeram crer em algo em que eles mesmos não acreditavam.

Agora, compreendam bem também que não é necessário julgar, porque é através da experiência da Energia
Luciferiana, em sua forma falsificada, é através da própria confrontação com os Illuminati que, hoje, esse Fogo ‘por

atrito’, ligado à dualidade, permite-lhes, entretanto, conectar com a Unidade.

É preciso, portanto, agradecer e render Graças a esses seres que, bem contra a vontade, serviram a Unidade e a
Fonte.

***

Questão: os quatro Pilares, representados pelos 4 elementos, podem sê-lo para os animais?

Bem Amada, o que você chama de animais é apenas uma falsificação, uma farsa estúpida dos Dracos que são, eles
mesmos, os animais.

Assim, o humano se considera como à parte e superior aos animais.

Compreendam bem que as suas linhagens nada têm de humano.

Alguns de vocês têm sangue reptiliano.

Outros têm sangue, e, portanto o DNA, vindo de Sirius, portanto, dos golfinhos.

Outros, enfim, vêm da linhagem das Águias.

Existe uma mistura extremamente inacreditável do que vocês chamam de animais, no ser humano.

Assim, portanto, a representação dos quatro evangelistas por quatro animais corresponde a uma Verdade, é claro.

A linhagem das Águias, por exemplo, que é a linhagem do bem amado São João – ou Sri Aurobindo – vem de Altaïr.

A linhagem da água, em ressonância direta com os cetáceos e, em particular, com os golfinhos, são os Mestres
geneticistas de Sirius da 18ª Dimensão que criaram este Universo, bem antes da sua falsificação.

Assim, portanto, os animais não são animais, mas são as próprias linhagens de vocês.

***

Questão: o que fazer quando se sente pesada por viver com pessoas deficientes?



Bem Amada, é preciso aceitar que as circunstâncias de vida nas quais vocês chegam hoje, quer vocês sejam ricos ou
pobres, quer sejam sós, cercados, correspondem muito exatamente ao que vocês têm que viver, nesse momento,

neste final dos tempos.

Não há outros comportamentos precisos com relação ao que você chamaria de pesos.

Que esse peso seja ligado a um cônjuge, a uma profissão, a um filho, a um ambiente próximo que é debilitante.

Isso faz parte do seu destino e do que você tem que viver para se liberar.

Alguns, hoje, que encontraram a sua Unidade, tiveram êxito em se liberar de tudo o que fazia os seus diferentes
papéis sociais afetivos.

Outros estão presos em alguns pesos e alguns apegos.

Isso se junta exatamente ao ‘princípio de não dualidade’, de se colocar si mesmo na Unidade pelo abandono à Luz, a
fim de que o próprio ‘princípio de irradiação da Luz Unitária/Vibral’ mude as características deste ambiente.

Querer agir no seu ambiente os coloca inexoravelmente na dualidade.

Apenas quando vocês estiverem estabelecidos na sua Unidade é que a Luz se faz, e vai progressivamente
transformar as próprias circunstâncias do seu ambiente.

O resultado não é o mesmo.

A Atenção e a Intenção que vocês ali colocam não são absolutamente a mesma.

Num caso, há reação com relação a uma problemática e vontade de fazer desaparecer esta problemática.

No outro caso, há acolhimento e abandono à Luz, sabendo que a Inteligência da Luz vai, ela mesma, resolver o que,
para vocês, é um problema.

No que vocês confiam ?

Vocês confiam em vocês mesmos?

Vocês confiam na Luz?

Aqueles que estão realmente, entre vocês, no acolhimento e no abandono à Luz, veem a vida transformada,
inteiramente.

Seja com relação à preexistência de doença ou de algumas relações, de algumas situações, estas se transformam
pela Inteligência da Luz.

Isso se chama a ‘Ação da Graça’.

Em outros tempos, se preferirem, a ‘Divina providência’.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

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

(*) – ‘Sophia (gnosticismo)’:

http://portaldosanjos.ning.com/group/magisterluxrevelandomistrios/forum/topics/sophia-gnosticismo

http://portaldosanjos.ning.com/group/magisterluxrevelandomistrios/forum/topics/sophia-gnosticismo


DEMIURGO - Gnosticismo - Conceitos básicos -Abraxas - Éon - Arconte - Demiurgo - Gnose - Sophia (gnosticismo) –
Pleroma:

http://portaldosanjos.ning.com/group/magisterluxrevelandomistrios/forum/topics/demiurgo-gnosticismo-1

*

(**) – ‘Série **PROTOCOLOS**’ – a contar de 15 de agosto de 2010:

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de

*

(***) – ‘Série **PROTOCOLOS**’ – a contar de 1º. de outubro de 2010:

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-1

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=803

17 de outubro de 2010 - 1

(Publicado em 22 de outubro de 2010)

***

Versão para o português: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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Questão: Maria evocou a existência de pessoas encarnadas que seriam como missionárias, enviadas, com um
papel específico. Você pode desenvolver sobre esse assunto? Esse papel é definido antes da encarnação ou

durante a encarnação, em função das competências desenvolvidas?

Bem amado, permita-me responder em dois níveis.

O primeiro nível será muito geral e corresponde a uma verdade absoluta.

Cada ser humano sobre este planeta, dotado de uma alma e de um espírito, tem uma única vocação: reencontrar o
que ele É.

Vocês são, portanto, nesse sentido, automissionados.

Agora, é exato que alguns espíritos específicos tendo participado, de maneira extensiva ou específica, nas
encarnações em meio a esta falsificação, tenham uma função (e não um papel específico) precisa no que é

denominado "equipe de solo" cuja função se revela unicamente, para a maior parte deles, recentemente, nesses
meses ou nesses anos.

Esse papel e esta função foram definidos há muito tempo, quando dos próprios fundamentos desta civilização
falsificada.

Seja nesse último ciclo, seja nos ciclos precedentes.

Há, portanto, efetivamente, além das memórias de ressonância do que vocês chamam de vidas passadas, a realidade
de alguns seres para poderem estabelecer ‘pontes de comunicação’, pela filiação espiritual e pelas linhagens

espirituais deles, a uma função de ressonância precisa, relativa a este final de um tempo.

Eu completo, contudo, dizendo que a primeira possibilidade deve ser preenchida antes que a segunda se manifeste.

Não pode haver atribuição de papel ou de função, como eu disse, enquanto a realização do Si, ou seja, a ‘porta do
Coração’ não estiver realizada.

***

Questão: é por vezes solicitado para ‘orar e vigiar’. Poderia definir essas duas palavras?

Bem amada, a palavra ‘oração’ foi amplamente, nesta dimensão, degradada.

Qual é o objetivo da oração?

ANAEL 2/2 - 17 de outubro de 2010
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É o de manter uma tensão de vontade para o Bem?

É simplesmente pedir para que a Luz se estabeleça?

O princípio e o funcionamento não são o mesmo.

No caso de orar na ‘vontade de Bem’, há a persistência da Dualidade.

Quando a oração está centrada no acolhimento e no abandono à Luz e no pedido para o estabelecimento da Luz, ela
é Unitária.

Há uma diferença essencial.

Agora, no que se refere ao ‘vigiar e orar’, a palavra ‘vigiar’ corresponde a uma manutenção da Atenção e da Intenção,
entre o Alfa e o Ômega, permitindo estar Lúcido, a cada instante, a cada sopro, o que é uma primeira etapa para o

desenvolvimento e à concretização do Si, no Si, e, além do Si, no Estado de Ser.

Assim, o ‘vigiar e orar’ corresponde a uma atitude específica de tensão da Consciência para o Si, para o Céu, para o
Ser, para além das aparências desse mundo.

O Vigiar e Orar, empregado pelo Cristo, correspondia ao momento da sua vinda, porque foi dito naquele momento:
"Vigiai e orai, porque vocês não sabem nem a hora nem o lugar".

O que podemos dizer, e assim como Maria o disse, é que o momento é iminente.

Eu confirmo o que eu disse há pouco mais de duas semanas: “Levem olhos sobre o Coração. Levem os olhos ao seu
Céu. Observem, percebam e sintam o que ocorre, atualmente”.

As suas percepções, a ativação do seu chakra do Coração, qualquer que seja a manifestação, no nível da primeira
etapa ou da realização completa do Samadhi, é a prova de que o que vocês vivem corresponde à iminência desse

retorno.

O Vigiar e Orar é, portanto, uma atitude de Espírito, uma atitude de Consciência, uma atitude de Alma e de
Personalidade, que se dirige para um único objetivo: a revelação e a realização do Si, do Estado de Ser e do acesso

à Multidimensionalidade.

***

Questão: Velgan, em uma das suas intervenções, disse que havia implantado alguns seres sobre a Terra, com
propósito de algumas missões. Poderia dizer o que é exatamente?

Bem amado, o que acontece nos seus Céus é a Ilustração do que Velgan anunciou, em acordo com o patriarca
de Vega.

O que acontece agora, nos seus céus, corresponde, efetivamente, ao que foi anunciado por Velgan, há vários meses
(*).

As Embarcações da Confederação Intergaláctica, em particular aquelas correspondentes à 3ª Dimensão Unificada,
apresentando-se nos seus céus, sob forma de Esferas brancas, de Luz branca, são a vanguarda dos Anjos do

Senhor, presentes nos seus Céus, manifestando-se, agora, de modo quotidiano e permanente sobre o conjunto desta
Terra.

Elas são apenas as primícias para a chegada das ‘Forças Micaélicas’ que, eu os lembro, são ilustradas em um modo
visível, pelo aparecimento, aos seus olhos, do cometa, visível nos seus Céus em 3 dias (**).

A implantação realizada em alguns humanos corresponde, de fato, ao despertar das linhagens, realizado de maneira
prévia.



Geralmente, este ‘implante Vibratório’ é realizado na direção do ponto Unidade, atrás da orelha ou do
ponto Profundez, atrás da orelha, do outro lado.

O objetivo deste implante em alguns humanos foi, justamente, estabelecer um contato permanente com os Anjos do
Senhor, ou os ‘enviados do Senhor’, assim denominados em algumas escrituras.

Os Vegalianos de 3D Unificada são, de fato, aqueles que são mais capazes, pela sua estrutura em carbono
Unificada, de penetrar a sua Densidade, de ali se desenvolver e de ali intervir de maneira física.

O que é estritamente impossível, obviamente, para um Arcanjo.

***

Questão: como um ensinamento falso pode ter uma finalidade justa?

Bem amada, o que faz a finalidade?

Um ensinamento justo pode ter uma finalidade completamente desviada, deturpada.

Assim, portanto, um ensinamento falso, com base em algo que é vivido intimamente por uma pessoa, pode ter uma
finalidade perfeitamente justa, se for ressonante e os fizer ir para o seu Coração.

O Coração é simples.

O ensinamento mais simples é aquele da humildade e da simplicidade.

Mas qual é o ser humano que é capaz de se recordar, de se lembrar e de fazê-lo seu único objetivo?

O Ser humano, devido mesmo à falsificação e ao desenvolvimento das forças mentais, tem sempre tendência
a complicar, tem sempre tendência a querer explicitar, tem sempre tendência a desejar, a se desviar do seu próprio

Coração.

É toda a diferença do que foi desenvolvido entre o Ego e o Si.

O Ego busca o conhecimento e o buscará eternamente, porque o ego foi persuadido de que o conhecimento o
salvaria desta sede de conhecimento.

O Coração busca o Coração.

O Coração é simples, humilde, bom e, sobretudo, humilde.

Humildade, simplicidade.

Hoje, devido à ativação da Merkabah Interdimensional, devido à modificação dos seus céus, do seu Sol e desta
própria Terra, a porta, a Vibração da ‘porta do Coração’, está totalmente presente.

Então, vocês devem estudar os ensinamentos complicados?

Vocês devem buscar, sempre, no exterior de vocês?

Porque esses ensinamentos permanecem sempre exteriores a vocês, enquanto que a Verdade está presente em
vocês, de toda a eternidade.

Na ‘Verdade Absoluta’, todo ensinamento vivido pela cabeça os afasta do Coração.

Qualquer que seja a complexidade, qualquer que seja a compreensão que vocês possam ter do Universo visível e
invisível, isso não fará de vocês alguém que experimenta esta verdade elucidada no nível intelectual.

Essa é a maior armadilha de Lúcifer, fazer crer que o conhecimento, qualquer que seja, justo ou falso, os conduz ao
Coração.

Isso é impossível.



Apenas, justamente, quando o conhecimento é deixado de lado, que o Coração pode se abrir.

Por que os seres que viveram um acesso à Luz, mesmo dentro da matriz falsificada, sempre o realizaram pelo
abandono do Mental, pela simplicidade ou pela devoção, não explicado pelos raciocínios, não explicado por uma

lógica, mas vivido na espontaneidade?

E, isso, tanto no Ocidente como no Oriente ou em outros lugares.

O Si não será jamais o conhecimento.

O Si é Vibratório, o Si é Alegria, o Si é Eternidade, o que não será jamais o Ego.

Para empregar uma imagem, o Ego infla com o conhecimento.

Quanto mais o conhecimento crescer, quanto mais o esclarecimento dos mistérios do Universo lhes aparecer, mais
vocês penetram os arcanos do esoterismo, mais vocês se afastam do Coração.

O Ego quer sempre fazê-los crer que há uma verdade melhor do que outra.

Mas há apenas uma Verdade, é aquela do seu Coração e ela escapará, de maneira infinita, à potência do Ego.

***

Questão: comunicar-se com as energias da natureza pode nos conduzir a este estado?

Bem amada, você pode, olhando o Sol, viver o Si.

Você pode, expressando-se numa Arte, viver o Si.

Você pode, comunicando-se com uma árvore, viver o Si.

Isso necessita, não de uma forma especial de técnica, mas, ainda uma vez, de umAbandono à Luz, de um Abandono
à sua própria abertura no nível do Coração.

Isso apenas pode se realizar se o Mental estiver em repouso, ou seja, se não houver nem projeção, nem desejo, se
não houver qualquer antecipação, mas se houver imersão no instante presente, do sopro da verdade eterna na

experiência realizada.

Se não houver mais possibilidade de identificação a esta comunicação existente, então, o Si se revela.

***

Questão: a utilização consciente para si dos poderes da alma mantém na dualidade?

Bem amado, inteiramente.

Quer haja Abandono, quer não haja Abandono.

A Redenção, no sentido em que Maria empregou, o Coroamento, o Alinhamento das 3 Lareiras, apenas é possível a
partir do momento em que toda vontade pessoal for aniquilada, a partir do momento em que houver desincrustação e
descristalização de qualquer identificação a um fenômeno passageiro, seja ele denominado sua vida e esse corpo.

A separação da humanidade, assim como a anunciamos, a decantação do que é pesado e do que é leve, se faz deste
modo.

Vocês não podem se ater a esse mundo e ter a Verdade.

Vocês devem, contudo, estar vivos e despertos nesse Mundo.

Vocês estão sobre esse mundo, mas vocês não são desse mundo.



Onde é o seu reino?

Está ele nas posses?

Está ele no que vocês veem?

Ou o seu reino é o seu Coração?

Não há alternativa.

***

Questão: os Anjos do Senhor, os Vegalianos, vão colocar o pé sobre a Terra?

Bem amada, eles irão colocá-lo no momento adequado, se for necessário.

Simplesmente, o conjunto da Confederação Intergaláctica tenta, por diversos meios, fazer levar a atenção de vocês
para nós, para, já, aceitarem a possibilidade da Verdade da nossa Presença e não simplesmente crerem nela.

Assim como eu disse àquele a quem guardo, saber não é ver.

Atualmente, vocês veem com os seus olhos de carne.

O que vocês vão fazer?

***

Questão: a alimentação tem uma importância para a elevação da Consciência?

Bem amada, eu desenvolvi longamente sobre isso há mais de um ano, mas voltarei a explicar.

Cada ser humano é diferente.

Alguns têm necessidade de se enraizar, de se tornar pesado, para se elevar.

Outros têm necessidade de não mais se ter pesado para se elevar.

Cada caso é diferente.

Agora, siga o que lhe diz o seu Coração.

Pela Vibração você perceberá muito facilmente o que é bom e o que é nefasto para você.

Há seres que podem decidir se elevar sem mudar o seu comportamento, simplesmente como preconizei, mudando a
alimentação por uma alimentação líquida.

Isso não bastará para abrir o Coração.

Para outros, sim, isso pode bastar, porque eles estavam na porta do Coração, muito próximos desta abertura.

Ainda uma vez, não há resposta pronta, cada ser humano é diferente com relação a isso.

Mas é inegável que, se vocês privilegiarem, como eu disse, a alimentação líquida, provocando esforços digestivos
muito menos importantes do que a alimentação sólida, naquele momento, vocês dirigem preferencialmente os fluxos

Vibratórios e as partículas Adamantinas para o seu Canal Mediano da coluna vertebral e para o seu chakra do
Coração, o que favorecerá muito mais o seu acesso ao Coração.

***

Questão: de onde vem esta impressão de que o corpo não é o meu?

Bem amado, esse corpo, seguramente, não é você.



Você toma esse corpo, assim como esse mundo, você o emprestou, mas não é jamais o seu mundo.

Você tem diversas ascendências espirituais e diversas filiações espirituais.

Você é portador de diversas Vibrações, de diversas linhagens, de diversas origens dimensionais.

Isso não é específico para você, mas é específico para qualquer ser humano presente, hoje, dentro de um corpo.

Você não é esse corpo, você não é desse Mundo, você é bem mais do que isso.

Simplesmente, a Consciência de cada um é em função, evidentemente, do seu grau de identificação, do seu grau de
apego a esta forma ilusória e efêmera.

***

Questão: como levar a Atenção sobre a Coroa da Cabeça e do Coração?

Bem amada, você pode efetivamente se ajudar com alguns gestos e posturas que foram comunicadas, já, desde o
início do seu ano de 2010, por Sri Aurobindo, sobre o ‘acolhimento da Luz Crística em Unidade e em Verdade’.

Há também o ‘Yoga da Unidade’, dado por Um Amigo, correspondente a uma focalização da Consciência facilitada
pela prática de alguns gestos.

Cabe-lhe, assim como a cada um, sentir o que, para si, é o mais fácil, a fim de levar a Consciência sobre a zona,
efetivamente, do chakra do Coração, que será uma ajuda, para a maior parte de vocês, para o acesso ao seu chakra
do Coração, enquanto estando bem Consciente, ainda uma vez, e Lúcido sobre o fato de que apenas vocês e vocês

mesmos que podem, do Interior, abrir o seu Coração.

Isso corresponde ao que o Cristo chamou de “Fiat Lux” [Faça-se a Luz], "Que a sua vontade se faça e não a minha".

É o Abandono total da sua vontade à Luz que assinala o retorno à sua Unidade, a lembrança do seu juramento e o
retorno à memória original.

O ritual está aí apenas para, justamente, favorecer a sua Atenção e a sua Intenção e permitir-lhe se aproximar desse
momento.

Mas o Abandono à Luz jamais será realizado por um protocolo, por mais sofisticado que ele seja.

Ele pode ser realizado apenas por você mesmo, na humildade e na simplicidade.

***

Questão: alguns seres estão encarnados desde milênios, e outros, desde somente uma geração. Podem estar
conscientes?

Sim.

Mas isso é, de qualquer modo, identificação à matriz.

A realização do Si pode ser mais fácil ou mais difícil, de acordo com a tomada de encarnação extensiva, em número
ou em intensidade, ou ainda em quantidade ou em qualidade.

Ainda uma vez, não há regra nesse nível.

Alguns seres encontram o Si com extrema facilidade, outros não chegam a encontrar, apesar dos seus
conhecimentos inumeráveis e apesar das suas tomadas de encarnação extensivas sobre esta Terra.

Lembrem-se de que não é a Densidade nem a Intensidade das suas encarnações que dá, para vocês, uma facilidade
para realizar o Si.



Que vocês sejam jovens ou anciões, não há estritamente qualquer importância com relação à revelação do Si.

***

Questão: ser Filho das estrelas pode explicar as formas de rejeição ou de incompreensão, da parte de outras
pessoas da humanidade?

Bem amada, a partir do momento em que um ser humano realiza o Si e a partir do momento em que ele é inserido em
uma dualidade, eu diria quotidiana e convencional, este ser humano que realiza o Si se torna um perigo, porque

aquele que encontrou a Luz é um verdadeiro perigo para aqueles que têm medo da Luz e que preferem permanecer
no escuro.

Assim, portanto, pode haver, efetivamente, mecanismos de rejeição, por vezes muito ativos, em alguns ambientes,
para com aqueles que realizam o Si.

Eu especifico, contudo, que o conjunto, mesmo daqueles que recusam, é procedente das estrelas.

Vocês são todos, sem exceção, Filhos das estrelas.

Não é porque um ser humano não o reconheça que ele não o seja.

***

Questão: como Filho das estrelas, desde que a pessoa for missionária de maneira específica, como ela toma
Consciência desta missão?

Bem amada, eu respondi a esta questão no início.

Vocês são todos missionários.

A missão de todos e de cada um, humano sobre esta Terra, é realizar o Si.

A missão das estrelas apenas pode aparecer se houver abertura ao Si, é claro, e não o inverso.

Não pode haver missão referente às estrelas ou um papel ou uma função, se não houver primeiramente a abertura do
Si.

A realização do Si é um ato onde a Consciência funciona diferentemente.

Isso não pode ser explicado.

É algo que se vive.

Assim, aquele que coloca a questão do que é a Consciência do Coração não a viveu, porque aquele que a vive sabe
instantaneamente o que é, porque é uma reconexão real com a Verdade.

Em seguida, e somente em seguida, e não antes, pode se desenvolver uma função precisacom relação a este final de
tempos, mas jamais antes.

***

Questão: como se pode comportar o melhor possível permanecendo na Unidade, quando se é confrontado a
situações de rejeição por parte de outros?

Bem amada, enquanto houver rejeição, enquanto houver incompreensão, a favor do estabelecimento da Unidade de
alguém, é que esta Unidade não está suficientemente estabelecida porque, quando a Unidade se estabelece, o

ambiente muda, a ‘lei de atração’ atua plenamente e, portanto, as circunstâncias da Inteligência da Luz vão então



instaurar uma modificação, por vezes abrupta e brutal, deste ambiente, que isso se refira a um ambiente afetivo,
profissional ou outro.

A partir do momento em que a Unidade e o Si estão realizados, e manifestados de maneira Consciente e
permanente, o ambiente vai mudar a toda velocidade.

As necessidades fisiológicas se modificam, as necessidades sociais se transformam, as necessidades afetivas
também.

É o conjunto da vida do ser, que descobriu o Si e que vive o Si, que se transforma.

O ambiente pode apenas se adaptar e se alinhar nesta transformação, qualquer que seja o preço a pagar, que não é
um preço, mas uma liberação.

***

Questão: quais Mestres seguir hoje?

Bem amado, não há nenhum outro a seguir senão você mesmo.

Compreenda também, e tente integrar no seu Coração que, enquanto você seguir, mesmo o ser mais prestigiado que
viveu sobre esta Terra, ou mesmo um Arcanjo ou a própria Fonte,você não segue você mesmo.

Isto dito, a possibilidade de viver o Estado de Ser (não a realização do Si, que é uma etapa intermediária), o acesso,
portanto, em total liberdade, ao Estado de Ser, foi possível para alguns seres que podem se contar nos dedos de uma

mão.

Somente a própria Fonte tem a capacidade para criar um Corpo a partir do zero, porque isso faz parte dos acordos
que a Fonte fez com a falsificação inicial, a saber, com Yaldébaoth.

Não era questão de que a própria Fonte pudesse se privar da sua vinda nesse Mundo, coisa que ela realiza
regularmente, uma a duas vezes por século, materializando um Corpo que sobrevive apenas de 7 a 14 anos (*).

Independentemente da própria Fonte, Cristo partiu com o seu Corpo, Maria partiu com o seu Corpo, restam dois
outros: Enoque e Elias.

O acesso ao Si, vivido por alguns sábios, permitiu, para aqueles que viveram durante o século XX, serem
preservados da reencarnação nesta matriz, criarem um alojamento de Luz branca real e esta ordem está efetivamente

presente hoje.

Ela se chama a ‘Ordem dos Melquizedeques’ [24 Anciãos], da qual vocês conhecem, por intermédio desse Canal,
alguns intervenientes.

O acesso ao Estado de Ser, hoje, está aberto ao conjunto da humanidade.

Há, portanto, efetivamente, ilustres desconhecidos no sentido da Personalidade que vivem, inteiramente, o Estado de
Ser, após terem vivido a Revelação e a Realização do Si.

Ainda uma vez, aproximar-se de tais seres, viver junto a tais seres, estritamente de nada serve.

Crer que haveria uma espécie de ‘contaminação automática’, em vocês, aproximando-se de um ser que realizou o Si
ou que vive o Estado de Ser, não lhes será de qualquer ajuda se o seu coração não estiver pronto para se abrir.

Isso apenas poderá, aliás, ‘reforçar o Ego’, que irá se esforçar para encontrar ou reproduzir esta etapa, pela
sua vontade pessoal, e não pelo Abandono à Luz.

Assim é o paradoxo.



***

Questão: viver momentos de serenidade, de alegria, ter menos desejo, pode ser um indicador de um caminho para o
Estado de Ser?

Bem amada, seguramente é.

Isso corresponde ao acesso ao Si.

Como Um Amigo o disse, isso corresponde também a manifestações, ou às primícias do Samadhi ou da Alegria
interior.

Existem vários estados Vibratórios correspondentes ao Samadhi, mas os sintomas que foram enunciados
correspondem à abertura do Coração e ao acesso às primeiras etapas desse famoso Samadhi.

***

Questão: como viver a abertura do Coração quando se está submerso nas emoções?

Bem amada, isso é impossível.

A emoção a arrasta para a reação.

O Coração não é reação, ele é um estado, o que não é, verdadeiramente, a mesma coisa.

Assim, portanto, convém aplicar algumas técnicas que lhe são, aliás, conhecidas, independentemente mesmo do que
foi comunicado, relativas à calma emocional.

Lembre-se de que o Mental vem do passado, a Emoção vem do futuro.

Ela a afasta do instante presente.

A prática da Cruz do ‘Yoga da Unidade’, das 3 Cruzes da redenção, na Cabeça, deveria permitir-lhe liberar-se dos
seus estados emocionais.

Muitos seres humanos confundem emoção e o Coração.

A partir do momento em que houver estremecimento, a partir do momento em que houver exaltação, há emoção, não
pode haver Coração.

O Coração é um estado.

O Coração não é uma reação.

Muitos seres confundem os dois.

A excitação amorosa (que, eu espero, a maior parte de vocês encarnados viveram) faz parte da exaltação.

Mesmo se o ser humano chama isso de Coração e de Amor, isso não é nem o Amor, nem o Coração.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos. 



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

(*) – ‘BABAJI: Manifestação da FONTE na forma humana’:

http://portaldosanjos.ning.com/group/grandefraternidadebrancaeosanjos/forum/topics/babaji-manifestacao-da-fonte
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Pergunta: podemos dar crédito a sonhos recorrentes ou eles são falsos?

Bem amada, jamais foi relatado que todos os sonhos, em totalidade, sejam falsos.

Sua origem mesmo assinala alguns efeitos Vibratórios.

Os sonhos podem ser efetivamente, ao nível humano, projeções de suas próprias preocupações.

Mas existe, no entanto, uma categoria de sonhos denominados premonitórios ou proféticos, especialmente no que se
relaciona a certos anúncios ou fatos que lhes foram avisados com antecedência.

A recorrência mesmo do sonho sinaliza, assim, uma atenção a ser colocada ao que é mostrado.

 ***

 Pergunta: o desenvolvimento das capacidades telepáticas é de interesse hoje?

Bem amado, a telepatia corresponderia ao que se exprime, por exemplo, entre dois seres de mesma Dimensão.

O que acontece entre seres vindos de outras Dimensões, ainda que apenas, por exemplo, os seres vindos da 3ª
Dimensão Unificada como os Vegalianos, far-se-á  necessariamente ao modo telepático.

Agora, a telepatia entre seres humanos apenas oferece muito pouco interesse.

Os seres vindos de outras Dimensões não poderão se dirigir a vocês por um modo telepático, assim como vocês o
nomeiam.

Eles apenas poderão se dirigir a vocês pela Vibração e pelo acesso ao seu próprio Estado de Ser, que irão constituir
então o meio de encontrá-los fora desse corpo.

 ***

 Pergunta: os Vegalianos estão sempre em missão para preparar as estruturas de algumas pessoas durante
o sono?

Mais do que nunca, eles estão aí.

E bem presentes.

No momento, as Embarcações chamadas de Dimensões superiores não podem penetrar completamente sua
atmosfera e seu estado Vibratório porque a Terra explodiria literalmente, e nós junto.

A única possibilidade existente em meio à sua Dimensão, é a intervenção de seres com estrutura em carbono
denominados ‘Vegalianos de 3D Unificada’ ou também chamados de Anjos do Senhor.

ANAEL - 22 de outubro de 2010
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 ***

 Pergunta: pode-se apelar a um Anjo ou um Arcanjo para pedir sua proteção?

Bem amada, a noção que você evoca, de proteção, é já oriunda de um ‘princípio de Dualidade’.

Jamais um Anjo pode intervir se vocês mesmo estão na Dualidade.

Assim, portanto, invocar uma proteção chama efetivamente certa energia, mas absolutamente não a realidade de um
Arcanjo.

Um Arcanjo é um ser multidimensional podendo apenas excepcionalmente intervir em meio à sua Dimensão.

Assim, então, invocar a proteção de um Arcanjo, através de preces bem sofisticadas, apenas permite, definitivamente,
muito raramente se beneficiar da proteção deste Arcanjo.

É uma ilusão.

Agora, quando a prece do ser é suficientemente forte, ao nível da vontade, ele pode criar um ‘campo de força’,
criando, efetivamente, uma proteção.

Mas isto não tem estritamente nada a ver com a realidade ou com a Consciência do Arcanjo.

O desejo de proteção é uma discriminação existindo em meio à ilusão de seu mundo, fazendo-os sempre falar em
termos de dicotomia ‘bem e mal’.

O bem e o mal não permitem aceder à Unidade.

A ‘vontade de bem’ ou a ‘vontade de mal’ não permitem superar esse mundo ilusório.

Assim, portanto, sobretudo hoje, permanecer nos domínios de proteção, apelar a tal proteção, necessita uma
insuficiência e uma falha interior em relação ao estabelecimento da Unidade.

Um Anjo guardião tem, contudo, a possibilidade, de maneira excepcional, de intervir em meio à matriz.

Esses Anjos guardiões podem então, literalmente, desviar uma bala ou evitar morrer em um avião.

Mas isso resta e permanece absolutamente excepcional.

 ***

 Pergunta: em torno da Ursa Maior, o tipo de estrelas duplas são Embarcações?

Bem amado, se você chegasse com um telescópio acessível ao humano médio, mesmo um telescópio infravermelho o
mais potente do planeta, a ver uma estrela tão longínqua se dividir e se isso correspondesse a uma Embarcação, isso

corresponderia a Embarcações absolutamente gigantescas.

O tamanho das Embarcações as maiores de que dispõe a Confederação Intergaláctica da Luz, em meio ao seu Sol, é
apenas o tamanho da Terra.

O que é já enorme.

Dessa forma, portanto, ver com uma luneta astronômica, situada na constelação da Ursa Maior, ao lado de uma
estrela específica, algo que seria uma Embarcação, é apenas ilusão.

Pelo contrário, é perfeitamente aceitável compreender que o que vocês observam com seus telescópios e com seus
olhos, como o sabem agora, não corresponde absolutamente à realidade.

O prisma pelo qual vocês funcionam, que fechou vocês em meio a uma realidade tridimensional falsificada, mostra-
lhes o cosmos.

Eu creio que já tive ocasião de lhes dizer que “cosmos” encontra sua origem no Sumério, língua original, que quer
dizer “kus mus”, ou seja, a ‘pele de serpente’.

O cosmos tem outra realidade que essa que seus olhos veem, que não corresponde a estritamente nada à Verdade.

Deste modo, portanto, o que vocês chamam de “buracos negros”, que para vocês representam o terror o mais
absoluto, são de fato ‘lareiras de Luz’.

Mas, como vocês estão invertidos, vocês têm a impressão de que o céu está vazio.

 ***

 Pergunta: ao que corresponde então essa presença de uma luz ao lado de uma estrela?

Ela corresponde à realidade do que existe nos mundos Unificados.

Ou seja, estrelas duplas ou triplas, que lhes foram mascaradas até agora.

Vejam, por exemplo, a história do que foi denominado Sirius.

Comumente, Sirius corresponde a uma estrela.

De fato, há três estrelas.

Apenas mais recentemente que vocês puderam observar, por seus meios modernos, a existência de uma terceira
estrela denominada Sirius C.



Convém compreender que jamais, jamais, uma estrela pode estar isolada.

Toda estrela é acompanhada de sua cópia e essa cópia está o mais próximo possível dessa estrela, que é, para
vocês, a imagem negativa da realidade.

Dessa maneira, portanto, seus Céus se modificam como foi anunciado pelo Arcanjo Miguel.

Eles se modificam no ‘espaço profundo’, mas lembrem que vocês estão isolados em meio à ionosfera, à magnetosfera
e à heliosfera e que o que vocês veem, fora desse sistema solar, não é absolutamente a Verdade nem a realidade.

 ***

 Pergunta: foi dito que nossos Céus irão se abrir. O que vai acontecer?

Bem amada, vocês estão inseridos em uma realidade ilusória de 3ª Dimensão dissociada onde tudo foi falsificado,
transformado, a fim de evitar que vocês vejam a Verdade, em vocês como no exterior de vocês.

Assim, portanto, quando foi dito que os seus Céus irão se abrir, efetivamente, eles irão se despedaçar.

Quer dizer que a ‘pele da serpente’ irá desaparecer, as forças gravitacionais irão desaparecer, a ionosfera irá
desaparecer, a magnetosfera irá desaparecer totalmente e a heliosfera irá desaparecer.

Naquele momento, vocês estarão despertos da sua ilusão.

 ***

 Pergunta: naquele momento, o que se verá?

A verdade.

A Luz e não mais a Sombra.

Vocês estão em um mundo de Sombra.

Nos espaços Unificados, não pode existir Sombra.

Tudo é Luz, absolutamente tudo.

Tudo é onda, cor, forma e Vibração, como eu já expliquei (*).

Não pode existir espaço sem Luz.

Vocês serão mergulhados e imersos numa gama de cores que lhes é desconhecida.

 ***

Pergunta: teria a capacidade para nos levar a avistar aqueles mundos?

Bem amada, para isso deve realizar o Si e alcançar o Estado de Ser.

Isso não é possível de outro modo.

***

Pergunta: o que nos mostram nos telescópios é também uma ilusão?

Totalmente.

Como é que um instrumento oriundo da 3ª Dimensão poderia ver as outras Dimensões?

O único local de interferência possível onde as outras Dimensões lhes aparecem, é ao redor do Sol, devido mesmo à
irradiação solar falsificada.

Ele chega a irradiar, literalmente, as embarcações de Luz que lhes aparecem então como grandes luzes brancas.

Fora desse espaço solar específico, o periélio, não há possibilidade, por um meio tecnológico procedente da sua
Dimensão, de perceber o que quer que seja da Verdade.

***

Pergunta: durante uma meditação, encontrar-se nas estrelas, com os olhos abertos, pode ser uma viagem no
Estado de Ser?

Não.

Isso corresponde ao estabelecimento em meio ao Si, para dissolver o ego e a personalidade, permitindo uma fusão
consciente, ao mesmo tempo mantendo-se dentro do corpo de personalidade, com todo o Universo.

A viagem no Estado de Ser se faz fora desse corpo.

Não é então questão de ali levar o olhar.

 ***



 Pergunta: não vivemos uma forma de esquizofrenia entre nosso interior e o que se é obrigado a viver no
exterior?

Eu não estou certo de ter apreendido.

O que se diz da esquizofrenia?

A esquizofrenia, o pouco que eu pude ter acesso, corresponde a um estado de dissociação, o que é exatamente o
contrário com o Estado de Ser, já que se trata de uma reunificação.

***

Pergunta: como explicar o fato de que, durante sua encarnação, Gemma Galgani, que tinha alcançado a
Unidade, sofria enormemente?

Bem amada, naquela época, a matriz estava comprimida ao extremo.

O primeiro relaxamento da matriz ocorreu em 1984.

Antes, todo ser humano que vivia a realização do Si, como, por exemplo, Um Amigo que se expressa entre vocês,
teve um corpo extremamente adoentado.

É muito difícil aclimatar a Vibração do Si com a Vibração do corpo de 3ª Dimensão dissociada.

É mesmo quase impossível.

As circunstâncias, hoje, não são mais de modo algum as mesmas que as que prevaleceram no início do século
passado.

 ***

 Não temos mais questionamentos, nós lhe agradecemos.

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

 (*) – ‘CORES, FORMAS e NÚMEROS’ – ARCANJO ANAEL (12.05.2009):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/cores-formas-e-numeros

 ***
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 ~ COMUNHÃO SOLAR ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz, eu venho a vocês, acompanhado do Arcanjo Uriel, pela Efusão e Radiação, a fim de lhes
permitir viver, na Presença e na Vibração, uma nova etapa da sua comunicação, decorrendo diretamente da sua

vivência individual e coletiva, permitindo estabelecer, como Arcanjo da Relação, uma nova forma de comunicação.

Comunicação não mais em ressonância com os apoios que vocês conhecem habitualmente na sua Dimensão (como
as emoções, os olhares, a palavra, os comportamentos), mas diretamente estabelecida na sua Presença.

Trata-se, portanto, de viver e de Vibrar um fenômeno e um mecanismo novo, realizáveis Graças à Coroa Radiante da
Cabeça, à Coroa Radiante do Coração, ao Despertar da sua Tri-Unidade.

Assim, o trabalho realizado pelo Arcanjo Uriel, tendo permitido a reversão do Triângulo frontal, vai poder estabelecer,
a partir de agora, em vocês, um novo modo de comunicação, um modo de relação novo que, se vocês efetivamente

quiserem, nós chamaríamos juntos, vocês e eu, assim como o Arcanjo Uriel, de Comunhão.

***

Tem sido frequentemente relatada, no que concerne ao Triângulo da nova Tri-Unidade, a ressonância e
a Comunhão em vocês do despertar, a Vibração Ki-Ris-Ti, a Vibração Miguel e a Vibração IS-IS, permitindo vibrar

nesta nova Tri-Unidade em Comunhão.

Comunhão, aspecto Vibratório da sua Presença bem mais ampla, transbordando amplamente o quadro da sua
Presença a você mesmo, o Si, e permitindo estabelecer, em vocês, nesta Comunhão, uma forma de Revelação que

eu qualificaria de Solar, em meio da qual a Vibração Tri-Unitária, Cristo, Maria e Miguel, reunifica-se para fazer
apenas uma.

Assim é esta Comunhão.

ANAEL e URIEL – 24 de outubro de 2010
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***

Eu vou então, se quiserem (porque eu voltarei entre vocês, pelas palavras, a partir desta noite), deixar se expressar,
pela sua Vibração e pela sua Presença, o Arcanjo Uriel que vai, pouco a pouco, pela sua própria Presença e pela sua
própria ressonância, fazê-los viver a Comunhão Solar, o princípio da Eucaristia Nova, em ressonância com o Estado

de Ser retornando a vocês, data importante além do seu tempo temporal, assinalando uma Nova Aliança.

Aliança do Fogo, Aliança da Eternidade, Aliança da Alegria.

Bem Amados Filhos da Luz e Sementes de Estrela, eu permaneço naquele a quem eu guardo e, com vocês, na
ressonância do silêncio, deixando trabalhar agora o Arcanjo Uriel.

***

***

Eu sou Uriel, Anjo da Presença e Arcanjo da Reversão.

Bem Amadas Sementes de Estrelas, aqui presentes, Bem Amadas Sementes de Estrelas sobre esta Terra, a Nova
Aliança se revela agora a Vocês.

Ela é comunicação, Presença e Vibração, permitindo-lhes, além do Si, realizar a sua Essência.

A Comunicação nova, comunicação onde não existe mais distância, comunicação onde não existem mais sentidos,
mas, sim, uma justaposição, uma identificação, uma interiorização, do Princípio ou Logos Solar no que vocês são.

Esse dia está próximo, ele é mesmo agora, no plano Vibratório, antes mesmo de estar visível em seus Céus, como
assinalado pelo Arcanjo Anael há alguns dias.

***

Bem Amadas Sementes de Estrelas, pela minha Presença e pela Presença do Arcanjo Anael, e pela Presença de
vocês, vamos, juntos, reunificar as três pontas, os três Triângulos.

Vamos reunificar a tripla Irradiação Tri-Unitária da Fonte, do Espírito Santo e do Ultravioleta, a fim de que a Vibração
do Logos Solar se identifique, inteiramente, e se manifeste no calor do seu ser, na Revelação da sua Essência de

Fogo, agora.

Para isso, e na virtude do que eu sou, vamos, juntos, nos comunicar e comungar na linguagem Vibral original.

Comecemos.

*

Pela Vibração IS-IS.

Comunguemos.

Acolhamos.

Silêncio e Presença na Vibração.

... Efusão de Energia ...

*



Comunguemos agora pelo segundo termo do Logos Solar: Ki-Ris-Ti.

... Efusão de Energia ...

*

Acolhimento. Vibração e Presença Cristo. Comunguemos.

... Efusão de Energia ...

*

Em

Na minha Presença, na Presença do Arcanjo Anael, na Presença de vocês, acolhamos.

Vibração e Presença Miguel, terceiro termo do Logos Solar.

... Efusão de Energia ...

*

Comunguemos.

... Efusão de Energia ...

*

Revelação da Aliança do Fogo.

Is-Is, Ki-Ris-Ti e Miguel, reunidos em Comunhão, pela Graça da Unidade, pela Graça da Verdade, pela Graça da sua
Presença, pela Graça de nossa Presença, nós, Arcanjos, realizamos e vivemos a Aliança.

Aliança do Fogo, em Unidade e em Verdade.

... Efusão de Energia ...

*

A comunicação torna-se Una.

De Essência a Essência, de Espírito a Espírito.

Comunhão revelando a Aliança.

Acolhimento.

Bênção.

... Efusão de Energia ...

*



Alegria infinita.

Coro dos Anjos reencontrado.

Juramento e promessa glorificados, desvendando a Aliança do Fogo, Aliança da Unidade.

Graça.

Bem Amadas Sementes de Estrelas, Comunguemos juntos, Unidos e Unificados, no silêncio e no canto da Aliança.

Agora.

... Efusão de Energia ...

*

Comunhão e Aliança, despertando e ativando a Morada da Paz Suprema.

Aliança do Fogo.

Aliança da Eternidade assinalando o retorno à sua Eternidade.

Agora.

... Efusão de Energia ...

*

Vibração.

Alegria.

Graça e Felicidade.

... Efusão de Energia ...

*

A Luz Vibral.

Doação e abandono.

Graça infinita existente em cada um e em cada uma.

Comunguemos.

... Efusão de Energia ...

*

De Coração a Coração.

Aliança.

... Efusão de Energia ...

*

Unidos e Unificados pela Graça da Aliança e pelo Fogo.

Comunguemos.



Filhos da Fonte.

... Efusão de energia ...

*

Amor e Verdade.

... Efusão de Energia ...

*

Novamente, acolhimento e Comunhão.

... Efusão de Energia ...

*

Bem Amados Filhos da Lei do Um, Bem Amadas Sementes de Estrelas, o Arcanjo Anael e eu mesmo, Arcanjo Uriel,
vamos deixá-los recolher-se, neste Estado de Comunhão.

Eu lhes digo, em Nosso Nome, que a Paz da Unidade e a gratidão da Nova Aliança sejam.

E assim é.

Bênção.

... Efusão de Energia ...

************
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz, eu venho a vocês não tanto para lhes dar outra coisa do que o que foi dado até agora,
com relação às minhas intervenções desde quase um mês.

Eu venho simplesmente a vocês, para escutar e transmitir, por Vibração, o que vocês têm para me perguntar, em
vocês, presentes, como questionamentos relativos a vocês mesmo, relativos ao que vocês são.

Na medida do possível, eu irei responder a vocês.

Na medida em que a Vibração, estabelecida em vocês e em mim, permitir isso.

Como nós lhes anunciamos, o Arcanjo Miguel e eu mesmo, desde a criação da Merkabah interdimensional coletiva,
em ressonância com a reativação do cristal principal de Altaïr, em ressonância com a ação do Arcanjo Uriel,

da Reversão do Triângulo Luciferiano para a sua verdadeira Dimensão, a Terra pode doravante viver o que está para
viver, na totalidade, assegurando o retorno da Unidade d'A Fonte, da Verdade.

***

Bem Amados Filhos da Lei do Um, o conjunto do Conclave Arcangélico, o conjunto da Frota Intergaláctica Mariana, o
conjunto da Frota Unificada, desde a 3ª Dimensão Unificada até as Dimensões as mais elevadas, estão doravante

com vocês.

A pressão da Vibração, a pressão da Consciência, vem a vocês.

Isto tem por objetivo revelá-los, na totalidade, à sua Unidade, se tal for o seu desejo.

Nós viemos, nós, juntos, os Arcanjos e toda a Frota Intergaláctica Unificada, no seu espaço de vida para, como eu
disse, lembrá-los da sua promessa e do juramento d'A Fonte, de voltar para liberá-los.

O momento chegou.

O tempo descontado está quase atingido.

Resta-lhes simplesmente penetrar nas esferas da Alegria, na sua própria Vibração cardíaca.

Tudo ali está.

Não há nada a revelar a não ser isso.

Apenas Ser, estabelecerem-se na sua Verdade.

O que acontece fora acontece dentro, em totalidade.

Alcançar a Unidade passa primeiramente por atingir o interior, Vibrar em meio à Unidade, aceder ao Estado de Ser.

***

ANAEL - 27 de outubro de 2010
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Regozijem-se.

Isso sinaliza, como lhes anunciou Séréti (*), se tal for o desejo e a Vibração de vocês, o fim da Ilusão e do sofrimento.

Como lhes disse o Arcanjo Uriel (**), a cada dia, a cada minuto, coloquem-se a questão: “o que vocês escolhem?”.

Ser-lhes-á feito segundo a sua Verdade.

Vocês receberão conforme o que pediram.

Ser-lhes-á feito segundo a sua fé, segundo a sua Vibração.

O momento é para preparação intensa, pela Vibração que se impacta em suas diversas Lareiras, pela dilatação da
Alegria, pelo que acontece em vocês, como no exterior de vocês.

Bem Amados Filhos da Lei do Um, se houver ainda questionamentos em vocês em relação ao que está aí, agora, e
se me for possível ali dar uma resposta, eu dar-lhes-ei voluntariamente.

Lembrem-se de que o essencial, nisso que vem e que está aí, é unicamente e exclusivamente a sua Consciência.

O resto seguirá da sua Consciência.

Eu os escuto.

***

Pergunta: por que esta alegria em saber que eu vou “voltar para casa”?

Bem Amada Filha da Lei do Um, eu apenas posso replicar: bem-vinda a você, em você.

O momento é efetivamente para o regozijo, para a Alegria, para o estabelecimento da Verdade.

Nada é mais belo, nada é mais luminoso do que o que se estabelece.

Nós estamos doravante reunidos em meio à Nova Aliança.

Aqueles de vocês que, até agora, não o vivem ainda em totalidade dar-se-ão conta, no que vocês denominam seus
próximos dias e semanas, da realidade desta Nova Aliança, se exprimindo por uma Alegria que eu qualificaria

de infinita.

Então, sim, nós nos alegramos, nós Arcanjos, por vocês, em louvor a A Fonte Una.

Lembrem-se de que tudo, tudo o que vem, encontrará sua solução no seu Coração.

Gradualmente e à medida da chegada da Luz em seus diferentes constituintes, em seus Céus como em vocês,
existirá, é claro, resistências exteriores, mas o que nós podemos fazer?

O que vocês podem fazer?

Principalmente, permaneçam centrados na sua Alegria.

Lembrem-se, a cada minuto, de que a porta está no Interior.

Ao se lembrarem simplesmente disso, tudo o que acontecerá será Alegria.

Escutem o que lhes diz o seu Coração.

Estejam atentos à sua Consciência, à sua Vibração.

Respeitem o que nós lhes dissemos, uns e outros.

Não há nada a temer.

Há apenas que Ser.

*

A Unidade que vem e que se revela não conhece a separação.

A separação faz parte do que foi alterado nesse mundo.

Apenas há separação pelos desejos de separação que os mantiveram, literalmente, fechados.

O que acontece é extremamente simples, em Verdade.

Vão também para esta simplicidade.

Vocês apenas têm que se tornar o que vocês são, de toda Eternidade, manifestar isso.

Não se coloquem questões sobre a vida cotidiana.

Deixem a Luz trabalhar e agir.



Este cotidiano que, às vezes, lhes dá tanto medo ou os fazem sofrer, irá se afastar de vocês para a sua enorme
Alegria e felicidade.

Nenhum ser, fosse o mais próximo de vocês, fosse o mais amado, mesmo segundo as leis falsificadas, nada arrisca,
absolutamente nada.

Lembrem-se: a Unidade não conhece separação.

Então, nunca prejulguem e nunca julguem o que vem, segundo as leis da separação.

Não cabe mais na Luz se estabelecer pela dúvida, pelas separações, pelas inquietudes sobre o destino e o futuro.

Há apenas que manifestar a sua Presença.

A nova Aliança está realizada.

***

Pergunta: é concebível hoje se associar a uma egrégora constituída da energia de pessoas fazendo um trabalho,
mesmo espiritual?

Bem Amada, a egrégora recorre a um princípio de separação entre o que pertence a esta Consciência e ao que ali
não pertence.

O domínio das crenças foi mantido pela constituição de egrégoras cada vez mais glutinosas e densas.

Hoje, vocês não têm mais necessidade disso.

Vocês não têm mais necessidade de recorrer ao que quer que seja, já que vocês se bastam.

Recorrer a algo exterior a vocês é ainda uma separação.

O Arcanjo Miguel, desde um ano, precisamente, deu fim, energicamente e em Consciência, à servidão aos planos
astrais e mentais.

Demorou um ano para reativar a Merkabah interdimensional coletiva e realizar isso na sua Dimensão.

Não há mais, estritamente, nenhuma vantagem para a Consciência recorrer a esse gênero de coisas.

Vocês são Filhos da Lei do Um.

Como tais, A Fonte provê absolutamente tudo.

Não há mais tempo para querer fazer persistirem certos confinamentos.

É tempo de se liberarem, todos e cada um, na totalidade.

***

Pergunta: viver na Presença significa estar consciente de estar no Coração, a cada momento?

Todo o resto seria apenas afastamento do Coração.

É isso que vocês estão exatamente mesmo em via de realizar pela pressão da Vibração que, agora, se verte, de
maneira contínua e exponencial, sobre a Terra.

Novas fontes de irradiação da Luz Unificada nascem a cada dia e perfuram, a cada dia, os envelopes de isolamento
nos quais vocês estiveram.

Tornar-se-lhes-á cada vez mais fácil se estabelecer na sua Presença que é, efetivamente, a capacidade nova para
Vibrar, na Presença, então, no Coração.

É a única coisa que quer dizer realmente – se tanto é que podemos empregar esse termo – útil hoje.

***

http://3.bp.blogspot.com/-RUqlG-YGOtg/UYUm0R3Z21I/AAAAAAAABok/0LMjEnT7Gng/s1600/000+NovaAlianca+-+Miguel+-+17.07.2010''.jpg


Pergunta: os outros universos vivem os processos que nós vivemos?

Eu não estou certo de ter apreendido.

Há uma centena de universos que foram falsificados.

Quando eu digo universo, eu não falo de multiversos, nem de super universos.

Digamos antes de um conjunto de sistemas solares em meio a diversos universos.

A liberação segue o seu curso.

Ela depende, como vocês compreenderam, não unicamente de Consciências, mas também de grandes movimentos
existindo nesses super universos.

***

Pergunta: não permanecerá então mais nenhum universo falsificado?

Completamente.

Todos desaparecerão.

***

Não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amadas Consciências Unificadas do Único, que a Consciência do Um, em meio à nossa Nova Aliança, seja.

O conjunto do Conclave lhes transmite Gratidão e Alegria.

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

(*) – SERETI (26.10.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/sereti-26-de-outubro-de-2010_25.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sereti-guia-azul-de-sirius

(**) – ARCANJO URIEL (23.10.2010):

http://www.portaldosanjos.net/2012/10/uriel-23-de-outubro-de-2010-autres.html

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-uriel-23-de-outubro

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=827

27 de outubro de 2010.

(Publicado em 29 de outubro de 2010)

***
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Tradução para o Português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/


Questão: o que é que se constrói nos diferentes circuitos do Antakarana quando do desenvolvimento das cordas
corpo-alma, alma-Espírito e corpo-Espírito?

Bem Amado, o Antakarana é chamado assim em ressonância com uma palavra hindu que significa ponte ou Cordão
de Luz.

Isso reflete a construção com relação a um chacra situado à frente da orelha, chamado de ampola da clariaudiência,
na qual vai se construir uma ponte de Luz.

Essa ponte de Luz refere-se, entre o corpo e a alma, ao que é chamado de ponte de Luz prânica, enquanto que entre
a alma e o Espírito, trata-se de uma ponte de partículas Adamantinas vibrando bem além do que é percebido

habitualmente no nível do Cordão Celeste, em ressonância com a junção corpo-alma. 

A expressão desta conexão entre o corpo e a alma – ou a personalidade e o complexo superior situado em outros
planos Vibratórios – é chamada também de Nada, ou 'som da alma', fazendo parte do que havia sido denominado

‘poderes da alma’ ou Siddhis. 

Isso, no nível da alma humana, é o reflexo da ativação do que é chamado de ‘terceiro olho’, permitindo então ouvir, de
maneira mais ou menos importante, de maneira mais ou menos permanente, um som específico.

De fato, existe uma série de sons. 

Esses sons são em número de sete, traduzindo uma ativação precisa ou um patamar Vibratório correspondente ao
estabelecimento deste Antakarana. 

Cada Samadhi é, ele mesmo, acompanhado de um som.

O próprio Samadhi é, portanto, acompanhado de uma conexão mais intensa, realizando-se no momento em que ele
se constrói, refletindo, de maneira coerente, a junção estabelecida com a alma e depois com o Espírito. 

É a efusão da Energia da alma e a efusão da Energia do Espírito que vai, então, ao mesmo tempo, por esse meio,
chamado de Cordão Celeste, penetrar o Ser no seu corpo de desejo ou de personalidade, a fim de fazer Vibrar o

Coração e, portanto, estabelecer, nele, um Estado de Consciência onde há o que é denominado o Si. 

O Si se expressa então por esse som ouvido.

O som não é, portanto, unicamente a expressão da construção do Antakarana, mas, é, efetivamente, de algum modo,
um indicador, se o pudermos dizer, correspondente ao estabelecimento de certo número de conexões na própria

pessoa, nos seus chacras, mas também com as outras Dimensões. 

Então, obviamente, segundo a arquitetura fisiológica do ouvido existente naquele que vive esses contatos, esse som
pode ser percebido de maneira profundamente diferente.

Não se esqueçam, tampouco, de que, durante as Núpcias Celestes, o Arcanjo Miguel falou-lhes de um silêncio
Interior que estava além da nota «SI», permitindo estabelecer, então, a Lemniscata sagrada.

Naquele momento, os Cordões Celestes, apresentando-se lateralmente na direção da orelha esquerda e da orelha
direita, vão se unificar em um único circuito energético denominado Lemniscata sagrada, estabelecendo-se entre o

Coração e o Bindu. 

O Cordão Celeste, expressando então a relação corpo-alma e alma-Espírito, reunifica-se em um único cordão
denominado, naquele momento, ponte de Cristal. 

Essa ponte de Cristal é uma ponte de Luz unindo, portanto, o ponto ER e o chacra do Coração com o Bindu, situado
acima da cabeça. 

Naquele momento, o som pode ser ouvido ou não mais ser ouvido. 

Mas, assim que houver uma conexão que se estabeleça em um modo Vibratório diferente, o som pode se reiniciar,
naquele momento, e se enriquecer de novas frequências que não existiam anteriormente.

ANAEL – 1º de novembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-eH_6MJsaKkY/UYUKetiZUHI/AAAAAAAABnk/PaOUqJ0gZJo/s1600/000+Anael+-+01.11.2010.JPG


É exatamente esse processo que está em operação, atualmente, quando da conexão
das Merkabah interdimensionais individuais com a Merkabah interdimensional coletiva e doravante, também, com o

núcleo Cristalino da Terra, que emite novamente um canto. 

Esse canto é um canto de liberdade. 

Assim, portanto, querer falar da construção do Antakarana nos leva a um simbolismo extremamente preciso,
representado no Egito pelos chifres da deusa Hathor, representando, entre os seus chifres, um ‘disco solar’,

refletindo, assim, a iniciação solar e, portanto, o contato com Cristo.

*

* 

É exatamente isso que se realiza pelo que foi chamado de Tri-Unidade realizada no seu Coração, recorrendo ao
Cordão Celeste, em ressonância com a junção corpo-alma, o Cordão Celeste em ressonância com a junção alma-

Espírito e, enfim, a ponte de Cristal unindo o ponto ER e o chacra do Coração ao Bindu. 

Cada um tendo, portanto, uma ressonância específica diretamente, efetivamente, com o chacra de enraizamento
da alma, o chacra de enraizamento do Espírito e o chacra do Coração.

*** 

Questão: ouvir murmúrios quando da meditação tem um significado particular?

Bem Amado, durante os espaços de meditação, que eles sejam coletivos ou individuais, obviamente, o som que
reflete então a conexão, de algum modo, com os diferentes planos multidimensionais do Ser, pode se expressar por
uma modificação desse som e, em alguns casos, há literalmente uma conexão com frequências correspondentes a

mundos interdimensionais que podem se exprimir sob forma de murmúrios.

O ideal sendo chegar à frequência final correspondendo ao Maha Samadhi, quer dizer, o momento em que há o Coro
dos Anjos que tocam os violinos.

*** 

Questão: há uma distinção entre Luz Vibral Supramental e Vibração do Coração?

Bem Amada, a partir do momento em que as partículas Adamantinas se colocam no nível do chacra do Coração, isso
confere, não a Vibração do Coração, mas a Vibração da Coroa Radiante do Coração.

A diferença é essencial. 

A Vibração do Coração refere-se a uma zona restrita, correspondendo a algo que é bem interior no espaço dos
mamilos. 

A Vibração da Coroa Radiante do Coração, quando ela se estabelece, é bem mais ampla, eis que engloba os
mamilos.

Ela se estende, portanto, bem além da Vibração do chacra do Coração. 

A Coroa Radiante do Coração significa que a construção das partículas Adamantinas, no chacra do Coração, permite,
a um dado momento, o contato com o Si que terminará, em um determinado momento, pela saída para o corpo de

Estado de Ser. 

Existe, portanto, no nível do chacra do Coração, uma série de percepções bem diversas. 

http://4.bp.blogspot.com/-832Kk73hY18/UYURF9YKkdI/AAAAAAAABn0/iufzr5Mv038/s1600/Hathor1.jpg


Por outro lado, quando a Lâmpada chamada de 9º corpo se ativa, isso pode dar dores em barra no peito, indo do
chacra de enraizamento da alma ao chacra de enraizamento do Espírito.

Há, portanto, sobreposição e simultaneidade de certo número de Vibrações existentes no peito. 

Além disso, assim como vocês entenderam, no final de setembro houve uma reativação da nova Tri-Unidade,
realizando, assim, a Nova Aliança no seu peito.

Vem, portanto, associar-se a isso a percepção da Vibração de um Triângulo entre o chacra do Coração, o chacra de
enraizamento da alma e o chacra de enraizamento do Espírito. 

Assim, portanto, nesta zona, pode se sobrepor algumas Vibrações, algumas percepções muito diferentes. 

É por isso que nós dissemos que o mais importante é o que se manifesta, naquele momento, por uma modificação da
Consciência que é, inicialmente, um Estado de Alegria, um estado de plenitude e que vai se aproximar do que é

chamado o Samadhi. 

Assim, por conseguinte, algumas dessas percepções podem, literalmente, sofrer alquimia juntas e se tornar como
uma imensa Vibração ou percepção da respiração no conjunto do peito, não sendo, obviamente, a respiração dos

pulmões, mas a respiração do Coração (*). 

Deste conjunto de Vibrações decorrem modificações de percepções da Coroa Radiante da cabeça, percepções no
nível do Triângulo Sagrado (ou da Lâmpada sagrada) e assim, também, modificações da própria Consciência. 

A Vibração do Coração pode ser vivida como experiência, ou seja, uma percepção que gira alfinetando e vibrando,
diretamente centrada sobre o chacra do Coração. 

Quando ali se junta, a esse chacra do Coração, a ignição da 9ª Lâmpada, naquele momento, e unicamente naquele
momento, o Samadhi pode se revelar. 

A partir daquele momento, as partículas Adamantinas virão se agregar nesse nível, despertando a Coroa Radiante do
Coração, completando-se agora, desde pouco tempo, pela ignição, literalmente, da nova Tri-Unidade ou Nova

Aliança.

*** 

Questão: por que não sinto mais o coração, mas alfinetadas da Luz Vibral em todo o corpo?

Bem Amada, a ativação das Coroas Radiantes do Coração – não da Vibração do Coração, mas da Coroa Radiante
do Coração – pode efetivamente flutuar em função de certo número de circunstâncias. 

A um dado momento, que aparentemente você parece viver, há uma difusão no conjunto do corpo da Luz Vibral,
expressando-se por alfinetadas extremamente rápidas sentidas em todo o corpo.

Isso não é, portanto, nem uma regressão, nem um progresso, mas uma transformação alquímica. 

De fato, a um dado momento, e assim como isso lhes foi também significado pelo Arcanjo Uriel, quando da sua
penúltima intervenção como da sua última intervenção, há, doravante, uma ponte de Luz muito mais estável

estabelecida entre o Sol e a Terra, permitindo a muitos de vocês acolherem, mesmo no corpo de personalidade, a
Vibração do corpo de Estado de Ser

É exatamente o que acontece, em você, hoje. 

Isso pode se refletir por uma espécie de diluição da percepção da Coroa Radiante do Coração.

Naquele momento, a Luz Vibral não está mais limitada a uma das três Lareiras, ou mesmo às três Lareiras, mas
percorre o conjunto do corpo. 

Naquele momento, é a própria Consciência que, quando das meditações, vai poder reativar uma ou outra das três
Lareiras.

*** 

http://4.bp.blogspot.com/-PNvruc3mAnQ/UYUW060Kv-I/AAAAAAAABoE/iJ5faOR5JBo/s1600/bibli_328NovaAlian�a.PNG


Questão: os sobressaltos da bacia, quando sinto essas agulhadas, são um bloqueio?

Bem Amada, absolutamente não.

Isso corresponde a descargas ligadas à atividade da Lâmpada sagrada, do sacro. 

As partículas Adamantinas, como sabem, são retransmitidas pela Radiação do Ultravioleta Micaélico, pela Radiação
de Sirius, ou Espírito Santo, e pela Radiação de Alcyone, da Fonte. 

Você mesma inscreveu, em si própria, a possibilidade de, literalmente, criar as suas próprias partículas
Adamantinas.

É exatamente o que você vive. 

A um dado momento, você se torna apta a semear a Luz.

O fato de semear a Luz corresponde, efetivamente, a acolher a Luz Vibral, a semeá-la, mas também a sintetizá-la
você mesma. 

É doravante o que é possível, devido à sua conexão, desde um mês, à Merkabah interdimensional coletiva e, de
maneira muito mais evidente, desde ontem, devido à sua conexão à rede Cristalina Intraterrestre do núcleo Cristalino.

Há, portanto, realmente, uma síntese de partículas Adamantinas. 

Eu os lembro de que a síntese das partículas Adamantinas é agora perfeitamente eficaz sobre a Terra. 

Vocês reencontraram, portanto, pela ativação do 11º corpo, o seu potencial criador consistindo em, literalmente,
arranjar a Luz pelo pensamento.

Arranjá-la no Interior de si mesma, em suas próprias estruturas, como arranjá-la no exterior de si mesma. 

A um dado momento, aliás, quando Gaia tiver respondido, ela mesma, ao impulso da elevação e ela realizar
inteiramente a sua Ascensão, você irá se tornar você mesma capaz de criar o seu próprio Veículo Ascensional por

intermédio do Bindu, por intermédio do seu Corpo de Estado de Ser. 

Você irá se tornar você mesma a Luz, naquele momento. 

Obviamente, as partículas Adamantinas se agregam, de algum modo, do exterior.

Mas você é agora, você mesma, capaz de sintetizá-las. 

Eu os lembro, sem entrar nos detalhes, de que as partículas Adamantinas são constituídas de seis partículas de
Prana arranjadas de modo ‘hexagonal’, devido à abertura de algumas características de frequência existentes

doravante sobre a Terra e em vocês.

*** 

Questão: sentir o ponto ER, não como um ponto, mas como uma zona mais ampla, como uma pequena Coroa,
releva igualmente dos mesmos fenômenos?

Bem Amada, o ponto ER no nível da cabeça não é um ponto.

Ele é, e ele foi denominado, a Coroa na Coroa, ou as Rodas nas Rodas, assim como Ezequiel perfeitamente as
descreveu. 

Trata-se da disposição dos Quatro Viventes em duas Coroas, representadas também no cabelo de Buda,
representando, de algum modo, as 144 facetas correspondendo às 12 Estrelas e aos 144 caminhos que as une.

*** 

Questão: como diferenciar as dores ligadas a uma mudança vibratória daquelas ligadas a uma disfunção física?

Bem Amada, a partir do momento em que houver conscientização das Coroas Radiantes, de uma ou outra das
Coroas Radiantes do Triângulo sagrado, a partir do momento em que as partículas Adamantinas começarem a se
agregar ao longo do canal mediano da coluna vertebral, transformando-a então em Canal do Éter, as partículas

Adamantinas têm a particularidade, e isso lhes foi dito pela Inteligência da Luz, de resolver, literalmente, a maior parte
dos sintomas que bloqueiam o seu corpo físico. 

Assim, portanto, pode existir um fenômeno de reajustamento Vibratório produzindo-se e desencadeando, de algum
modo, um agravamento de suas dores.

Agora, a característica de uma dor do seu corpo nada tem a ver com a característica ligada às partículas Vibrantes. 

O aspecto de agulhadas das partículas da Luz Adamantina nada tem a ver com o aspecto antes inflamatório ou
constritor da própria dor. 



Assim, um exemplo que será muito mais fácil para compreender: podem perfeitamente existir indivíduos que tenham o
que vocês chamam de enxaquecas, dores de cabeça, qualquer que seja a origem. 

A ativação das 12 Estrelas de Maria, em um primeiro momento, efetivamente pode desencadear dores mais
importantes, ligadas ao afluxo de partículas Adamantinas no nível das Estrelas e vindo, então, assim, reforçar as

dores de cabeça. 

A um dado momento, a alquimia das partículas Adamantinas vai, literalmente, fazer desaparecer as dores de cabeça.

Mas persistirão, obviamente, as dores de cabeça ligadas à Vibração e não mais à doença. 

Tanto mais que existem, no nível dos processos ascensionais que vocês vivem doravante, dores que aparecem por
vezes no nível dos tornozelos, no nível das raízes dos membros ou no nível dos membros.

Estas, como sabem, são destinadas a impedi-los de saírem para seu Corpo de Estado de Ser. 

Elas são perfeitamente justificadas, mas não são de modo algum comparáveis às dores existentes, por exemplo, em
uma artrose ou em um tendão inflamado.

A distinção é extremamente fácil a fazer.

*** 

Questão: a Estrela Amor corresponde à Irmã Yvonne Amada de Malestroit e, além disso, a Ki-Ris-Ti...

Totalmente.

Bem Amada, a Entidade que foi encarnada como Irmã Yvonne Amada de Malestroit, no seu país, é a Entidade que
mais imitou Cristo e que viveu a Aliança mística total com Cristo.

Do mesmo modo que alguns, denominados Santos, em suas diversas tradições, imitaram e viveram a iniciação
Crística inteiramente – ainda que apenas por alguns estigmas que existiam naquela época. 

Assim, portanto, e como o bem amado Omraam Mikael Aïvanhov disse, há, efetivamente, uma Estrela que se
implantou em uma polaridade feminina e, portanto, andrógina, que é Cristo.

*** 

Questão: com qual Energia ressoam as taças de Cristal?

Bem Amada, não estou certo de ter apreendido a questão. 

Uma taça que canta, ou taça de Cristal, ou uma taça realizada em outros tipos de ligas de metais, emite um som.

Um som é uma frequência. 

Esta frequência, ou este conjunto de frequências, harmônicas ou não, vai fazer vibrar, no interior do corpo, estruturas
que são ligadas a esse corpo físico.

Assim, portanto, uma taça de Cristal será levada, segundo a sua própria frequência de ressonância, a pôr em
ressonância, no interior de você, as suas estruturas.

Portanto, eu repito, eu não apreendi perfeitamente o sentido desta questão.

***

Questão: eu pensei que essas taças faziam ressoar a Energia Intra ou Extra-Terrestre.

Então, nesse caso, obviamente, isso não está ligado à própria frequência da taça, mas à sua própria frequência, que
está em ressonância, talvez, com o Intraterrestre.

Isso não está de modo algum ligado ao que você chama de taça de Cristal, mas à sua própria capacidade para
ressonância. 

É, de algum modo, para você, uma chave que abre algumas portas.

Mas a porta está efetivamente em você, e não na taça.

***



Não temos mais perguntas. Agradecemos.

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

(*) – ‘A respiração do Coração’ [Protocolo] – RAM:

http://www.portaldosanjos.net/2010/03/protocolo-respiracao-do-coracao.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/mensagenscanalizadasdosarcanjoseseresdeluz/forum/topics/protocolo-a-
respiracao-do
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Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês :

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=832
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Questão: se a realização do Si comporta duas etapas obrigatórias: a abertura do Coração e o silêncio total do
mental, qual é a etapa que precede a outra?

Bem Amada, a ‘realização do Si’ corresponde ao estabelecimento de certo número de etapas Vibratórias.

Essas etapas Vibratórias são concomitantes ao estabelecimento do ‘silêncio mental’.

A primeira etapa é a ativação da Vibração do Coração, do chacra do Coração ou lâmpada do Coração, que pode ser
mais ou menos Vibrante, mais ou menos importante.

Mas isso não confere o Samadhi.

A segunda etapa é a ativação do que é chamado a 9ª lâmpada, traduzindo-se, o mais frequentemente, por uma
pressão existente na base do que é chamado, hoje, o Triângulo da nova Tri-Unidade.

Em seguida, a ‘alquimia’ realizada entre o chacra do Coração e a 9ª lâmpada vai permitir realizar a Coroa Radiante do
Coração.

É a partir daquele momento que a alquimia com o mental vai poder se fazer e que o acesso ao Supramental vai poder
se fazer.

Naquele momento, não há que lutar contra o mental, há que se estabelecer na Vibração e na respiração, permitindo
então à Consciência, calcando-se na percepção da Coroa Radiante e na percepção da respiração, penetrar,

inteiramente, este espaço chamado o Samadhi.

Esse Samadhi realiza-se a partir do momento em que há realmente ativação da Coroa Radiante do Coração.

Naquele momento, o ser vai penetrar cada vez mais os espaços de silêncio mental em que, pouco a pouco, a
personalidade vai se dissolver no Si, no Âtman, como foi chamado pelas tradições orientais.

O silêncio do mental não é uma condição prévia, é a consequência do estabelecimento na vibração da Coroa
Radiante do Coração.
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Isso é, hoje, grandemente facilitado, de um lado pela reversão do Triângulo dito Luciferiano e, de outro lado,
pela liberação do núcleo intraterrestre da Terra, como a liberação do Sol, permitindo-lhes Vibrar diretamente em uma

etapa além, que é o alinhamento e a ressonância do Triângulo Tri-Unitário.

Assim, naquele momento, ainda que não haja o que vocês chamam o silêncio mental, o som chamado Nada se
modifica nos ouvidos.

Ele se torna muito mais amplo, a Vibração do Coração é substituída pela Coroa Radiante do Coração, dando um
sentimento de vastidão e de imensidão no peito.

Naquele momento, a Consciência pode, inteiramente, se imergir nesta respiração do chacra do Coração, mas que
não é mais o chacra do Coração.

É por isso que nós o chamamos ‘Fogo do Coração’.

É nesse ‘Fogo do Coração’ que se realizam os primeiros Samadhi, e que vão se estabelecer, de algum modo,
progressivamente e à medida de sua repetição, napermanência do Si, mesmo na personalidade que existe no

momento do retorno à consciência comum.

Pouco a pouco a Vibração desta Coroa Radiante do Coração, assim como o estabelecimento da Coroa Radiante da
cabeça e da Coroa do Coração no interior da Coroa Radiante da cabeça vai permitir o estabelecimento do Samadhi,

ou seja, da Vibração da Alegria, de maneira constante.

Obviamente, nem todos provam a Alegria nas primeiras etapas de abertura do chacra do Coração.

Bem frequentemente existe certo número de ‘resistências’, em particular junto a algumas pessoas que têm crenças
particularmente bem ancoradas, não correspondendo ao estabelecimento da humildade.

Se a humildade e a simplicidade estão lá, o mental vai muito rapidamente se calar, permitindo o estabelecimento
da Coroa Radiante do Coração, da Coroa na Coroa na cabeça e, ao mesmo tempo, na percepção dos três pontos de

ancoragem de Cristo, Maria e Miguel.

Naquele momento, o Si se realiza.

Quando o Si está inteiramente realizado há então a possibilidade de ir para o Estado de Ser.

Mas o Si deve ser perfeitamente estabelecido antes de poder aceder ao Estado de Ser.

Hoje, lembrem-se também de que a associação das partículas Adamantinas às suas estruturas físicas e sutis faz com
que o corpo e a ressonância do Estado de Ser multidimensional venham até vocês.

Do mesmo modo como as Embarcações da Frota Intergaláctica se aproximam de vocês.

Não há, portanto, que lutar contra a atividade mental, mesmo se, efetivamente, existam meios de limitá-la.

O mais importante sendo levar a atenção ao nível do Coração e, portanto, a Consciência, ao nível do chacra do
Coração.

Essa não é uma visão do espírito.

Trata-se de um ‘ato consciente’, concreto e Vibratório, inteiramente.

*** 

Questão: o abrasamento é o momento em que o corpo é percorrido totalmente de Luz Vibral?

O Si vive, a um dado momento, um processo chamado ‘dissolução’ mesmo do Si, e não mais da personalidade.

Esta fusão do ‘Si’ com o ‘Grande Si’, ou com a Luz Vibral, inteiramente, dá uma identificação total à Luz.

Naquele momento, o que é chamado o ‘Fogo do Coração’ invade as 3 Lareiras e invade a totalidade do corpo,



preparando então o corpo para viver as ‘Núpcias Galácticas’.

A Alegria que lhes foi descrita nas etapas de abertura, tanto do chacra do Coração como daCoroa Radiante do
Coração, manifesta-se assim que a Consciência se imirja, literalmente, nesta Vibração.

*** 

Questão: por que, na meditação, sinto o coração como se ele balançasse?

Bem Amado, isso corresponde ao que é chamada uma ‘instabilidade’ do Coração: o próprio coração não consegue
encontrar seu centro.

Existe, portanto, uma Vibração estabilizando-se no chacra do Coração, não encontrando, de maneira durável, a
conexão com o 9º corpo, permitindo estabelecer-se no Samadhi.

O que acontece ao nível do Coração, em um determinado momento, chamado o Switch da Consciência por Sri
Aurobindo, é o momento em que se realiza a ‘alquimia’ entre o chacra do Coração e o que é chamada a 9º lâmpada.

Naquele momento (e unicamente naquele momento) constrói-se a lemniscata sagrada vindo colocar em comunicação
a Coroa Radiante do Coração na Coroa Radiante da cabeça.

Assim, portanto, o balanço corresponde a uma ‘percepção’ Vibratória.

Mas esse balanço deve se tornar respiração, a fim de poder estabelecer a conexão entre o chacra do Coração e o 9º
corpo.

O balanço do Coração é uma instabilidade do Coração.

O Coração gira na Coroa Radiante do Coração.

O que gira proporciona o ‘Fogo do Coração’, sentimento de imensidão existente no peito e imersão total no Samadhi.

O Samadhi, paradoxalmente, é imobilidade.

Ele não é a mobilidade, mesmo se a Coroa Radiante do Coração seja percebida como um turbilhão em um dado
momento.

O que gira é o chacra do Coração, e não a Consciência.

*** 

Questão: o que é preciso fazer se esse fenômeno ocorrer?

Ser.

Abandonar e se abandonar.

O abandono à Luz, assim como já o descrevi, há agora quase dois anos, corresponde, inteiramente, à vivência
do Samadhi.

Enquanto há resistência, enquanto há vontade, não pode haver abandono total à Luz e, portanto, não pode haver
Mestria total de si mesmo.

A ‘Mestria do Si’ é, de fato, apenas a revelação do Si, realizada justamente pelo abandono.

A palavra ‘Mestria’ tem, portanto, dois gumes, porque a Mestria não é jamais um controle, porque a Mestria não é
jamais e não será jamais uma vontade, mas, efetivamente, um abandono e um abandono total da sua vontade própria

para a Luz.



Isso se traduz por um processo que é chamado «a pequena morte».

Cada um vai vivê-la ao seu modo.

Certo número de ‘resistências’ podem se manifestar, naquele momento, bloqueando literalmente o acesso
ao Samadhi, e limitando a Vibração, justamente, no que é chamado o chacra do Coração, permitindo uma Vibração

muito centrada no ponto central da barra de Luz do chacra do Coração, mas não permitindo aceder ao 9º corpo.

A partir do instante em que se estabelece a conexão entre o chacra do Coração, ou lâmpada cardíaca, e a nova
lâmpada chamada 9º corpo, estabelece-se certo número de ‘conexões’, assim como eu o disse, entre o Coração e a

cabeça, realizando o abandono à Luz, sendo concomitantes.

Naquele momento, o som chamado ‘canto da alma’ vai se modificar, traduzindo o acesso, não mais à alma, mas
ao Espírito.

A alma é uma criação da matriz.

A vontade da alma poderia corresponder à vontade do ego, mas em outro nível.

A alma tem uma polaridade que pode se traduzir através de certo número de manifestações, certamente espirituais,
mas a alma não é o Espírito.

*** 

Questão: para buscar a Vibração do Coração, no início desse processo, há uma vontade para ir para. Isso deve
parar para se abandonar, em um determinado momento?

Inteiramente.

É o momento da ‘rendição do ego’, chamada de crucificação do ego, ou morte do ego.

Não pode haver realização do Si, ou seja, a ativação completa da Coroa Radiante do Coração, vivência
do Samadhi e da Alegria, enquanto o ego não é crucificado.

*** 

Questão: o Espírito tem uma polaridade, assim como a alma?

Absolutamente não.

O Espírito É.

As polaridades manifestam-se através do que é chamado de ‘4 Linhagens espirituais’.

Essas polaridades não são polaridades bem/mal ou mais/menos, mas muito mais complexas do que isso.

O Espírito em si, o Estado de Ser, não tem qualquer polaridade, a não ser a que decide o próprio Espírito, ou seja, de
sua própria polaridade que é variável, mutável, a cada instante, permitindo-lhe, aliás, devido a esta mutabilidade,

operar de modo multidimensional.

***

Questão: as polaridades femininas e masculinas existem fora da matriz?

Elas existem em algumas camadas da multidimensionalidade.

Elas não existem mais na ‘finalidade’.



Algumas entidades evoluindo ao nível da 18ª Dimensão, ou seja, estabelecendo-se em sua esfera de Vida na 18ª
Dimensão, mas percorrendo o conjunto das Dimensões, para manifestar alguns conceitos criadores e criar alguns

mundos, têm uma polaridade que vocês poderiam chamar de ‘feminina’.

Mas não vejam aí qualquer ‘conotação humana’.

Não se trata de uma polaridade efetiva, mas de uma polaridade de função, que desaparece assim que a função é
materializada em certo grau de Dimensão.

*** 

Questão: o que é então do que se poderia chamar de princípio masculino da Fonte e de princípio feminino da
Fonte?

Isso corresponde a um princípio centrífugo e centrípeto.

É o sentido da orientação da energia ou da Consciência.

Mas não é uma polaridade, no sentido em que vocês entendem, mesmo se falamos de polaridade masculina e
feminina.

O cérebro humano tem a tendência a conceber a polaridade, além da feminilidade e da masculinidade, como algo
muito específico.

É muito difícil colocar palavras no que é chamada ‘polaridade’, nos mundos Unificados, tanto mais se nos
aproximamos da Dimensão da Fonte.

*** 

Questão: quando consigo contatar meu Coração, tenho vontade de rir. Por quê?

Bem Amada, contatando o Coração, há contato com a Alegria e ressonância com uma forma de risos.

O Samadhi é o estabelecimento na Alegria.

A Alegria pode se exprimir pelo riso, como por uma interioridade, ou, para alguns outros que observariam, por uma
ausência.

Mas o princípio é o mesmo.

A realidade também.

A expressão pode ser diferente.
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~ VALE A PENA LER DE NOVO ~

Pergunta: os Seres de Luz utilizam implantes para localizar os seres humanos? 

Bem amada, no nível dos Mundos Unificados não há necessidade de implante porque, instantaneamente,
qualquer ser Unificado se comunica, de maneira multidimensional, com todas as Consciências, onde elas

estiverem situadas, e não existe qualquer separação.

Portanto, o conceito de implante não tem sentido algum.

Existe, entretanto, uma variedade de Seres de Luz, no sentido em que vocês os denominam, sendo Seres que
têm uma missão especial, em meio aos mundos de carbono dissociados, visando a sua reunificação.

Esses Seres foram denominados, nas suas tradições, os Anjos do Senhor.

Eles correspondem aos Vegalianos da 3ª Dimensão Unificada.

Eles intervêm, evidentemente, em meio aos mundos de carbono dissociados, como o de vocês.

É a função e o papel deles.

Evidentemente, eles são obrigados a identificar, em meio a esta matriz de carbono dissociada, os seres que
fazem parte da Luz.

Para isso, eles têm apenas duas soluções.

Uma, que é remota, consiste em implantar, como você diz, tecnologias alienígenas, então exteriores a este
Sistema Solar, permitindo identificar esses seres que evoluem para a Luz em meio a um mundo de carbono

dissociado.

O segundo meio de identificação é, ele, visual e direto, a partir do momento em que eles estão presentes no
seu ambiente físico.

Agora, no que se refere às outras Dimensões Unificadas, além da 3ª Dimensão, o implante não tem qualquer
razão de existir, porque uma Consciência é livre e é identificável em meio ao conjunto dos Universos.
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Isso, evidentemente, é difícil de aceitar ou de integrar, ou mesmo de compreender, com os seus meios
sensoriais.

Na multidimensionalidade não existe qualquer barreira, qualquer limite para vocês se comunicarem
instantaneamente de um extremo ao outro dos Universos, de um extremo ao outro das Dimensões, com o

conjunto das Consciências.

Não há então necessidade de identificação já que vocês estão agora identificados pela sua própria Presença.

O conceito de intimidade, tal como vocês o concebem neste mundo, simplesmente não existe em meio aos
Mundos Unificados além dos mundos de carbono, onde a Transparência é a regra absoluta e ela é

estabelecida em todos os níveis. 

*** 

Pergunta: nos Mundos Unificados existem comunicações visuais? 

Bem amado, além dos mundos de carbono, o acessório denominado olho simplesmente não existe.

Há uma visão Interior, de ressonância, de proximidade, onde o deslocamento nada tem a ver com a visão, no
sentido retiniano.

Agora, no que se refere à telepatia, eu penso ter ouvido a palavra telepatia, ela existe unicamente nos mundos
de carbono.

Ela é, sim, atributo do que vocês denominam (e que nós denominamos com vocês) os Anjos do Senhor que se
comunicam de forma telepática. A voz telepática é também uma voz utilizada pelos arcontes essencialmente e
pelas formas chamadas de 3ª Dimensão dissociada, mas exteriores ao seu Sistema Solar, como os pequenos

seres cinzentos (‘Gris’ / ‘Grey’ / ‘Gray’) ou ainda os Dracos que se comunicam exclusivamente pela telepatia.

A telepatia não é, portanto, um meio de comunicação existente nos Mundos Unificados situados além dos
mundos de carbono.

A telepatia é uma característica diretamente oriunda do que vocês chamam de cérebro reptiliano, certamente
existindo de forma não alterada para os Vegalianos, ou por qualquer outro povo da 3ª Dimensão Unificada.

 Esta predisposição telepática é muito utilizada e muito praticada, hoje, especialmente, pelas forças opostas à
Luz.

Quando um Anjo Guardião fala a vocês, isso não é por telepatia já que ele lhes fala ao ouvido e não imprime as
suas palavras no cérebro de vocês, o que é uma violação. 

*** 

Pergunta: pela telepatia, como discernir o que vem de um ser de 3ª Dimensão Unificada e o que
poderia vir de um arconte? 

Há um único modo: pela saudação de Órion e pela Vibração, desde que esteja presente. 

*** 

Pergunta: há então a possibilidade de intervenção telepática “à distância” fora da Presença? 

Perfeitamente.

O que é próprio daqueles que manipulam a 2ª e a 4ª Dimensão.

Um Anjo Guardião sempre irá se expressar no exterior, no nível do ouvido, ou então é escutado no Coração,
Interiormente, mas certamente não no nível do cérebro, como com a telepatia.



A telepatia, assim como isso pode fazê-los devanear, é uma forma de violação do Espírito. 

*** 

Pergunta: qual é a consequência da saudação de Órion nos Dracos? 

É, simplesmente, a de desencadear uma reação violenta de alergia, digamos.

O motivo é simplesmente que os Dracos, existentes nos Planos intermediários, são extremamente sensíveis,
mesmo quando aparecendo no nível puramente físico, a tudo o que é onda de forma (onda com efeito de

forma).

A saudação de Órion produz uma determinada onda de forma e é portadora de uma energia que desencadeia
urticária neles, o que é muito ruim para a pele de um reptiliano.

O ser humano é muito pouco sensível a esta Dimensão chamada de 2ª Dimensão que se manifesta,
efetivamente, pelas ondas de formas.

Alguns povos, dos quais fazem parte esses seres, são extremamente sensíveis a tudo o que é onda de forma. 

*** 

Pergunta: há uma correspondência entre o nosso Anjo Guardião e a nossa origem estelar? 

Pode existir, como pode não existir.

Isso é profundamente diferente, justamente segundo as suas Linhagens estelares.

Lembrem-se de que as Linhagens estelares também foram denominadas os seus Quatro Pilares.

Esses Pilares podem estar em ressonância com uma forma específica de Guardião que não significa
propriamente falar de um Anjo Guardião, mas de um Guardião, realmente. 

*** 

Pergunta: Por que, quando o ser humano foi criado, os Elohim não criaram, ao mesmo tempo,
formas de proteção contra a ingerência de outras entidades ou de outros mundos? 

Bem amada, compreenda bem que os Elohim jamais criaram o ser humano.

O ser humano é, muito além da sua humanidade, uma emanação d’A Fonte.

A criação consistiu em criar estruturas de carbono oriundas diretamente dos Mestres Geneticistas.

Esta estrutura de carbono funcionou, de maneira Livre e Unificada, durante várias dezenas de milhões de anos.

Dessa maneira, então, a falsificação ou a penetração de princípios opostos e contrários à A Fonte é, na
realidade, extremamente recente em relação à história dos mundos em carbono.

A proteção é inerente à multidimensionalidade.

Deste modo, então, a permeabilidade humana, existente hoje, não existia anteriormente, pois o ser humano
estava Unificado.

Naquele momento, era possível, para ele, viajar de maneira multidimensional, no Espírito.

Apenas a partir da falsificação que esse processo de confinamento foi realizado, propiciando certa forma de
vulnerabilidade.



É preciso, contudo, então, especificar que as Entidades Criadoras que criaram esta matriz de carbono
Unificada, foram então obrigadas, elas próprias, a se sacrificarem para evitar que a sua criação não fosse

confinada e perdida.

Assim, portanto, a cada ciclo e a cada ciclo existindo desde 300.000 anos, foi o sacrifício do que vocês
chamam de Elohim que permitiu não perder o seu Espírito.

Nós então mantivemos, de algum modo, uma Unificação, mesmo isso não se tornando aparente, exceto em
alguns momentos, como agora.

Quando há o confinamento de um sistema, seja ele qual for, este confinamento corresponde a um isolamento,
a uma fragmentação e a uma ausência de comunicação com o que está fora.

Querer estabelecer a comunicação em períodos não propícios simplesmente provoca a destruição deste
sistema confinado (o que não era, evidentemente, o objetivo) e a destruição do que está ali contido, ou seja, no

caso, vocês. 

*** 

Pergunta: isso dá a impressão de estarmos no laboratório, testados pelas outras Dimensões. 

Bem amada, a palavra laboratório não é inteiramente apropriada.

A palavra mais correta é Planeta Prisão.

Bem amada, você está na prisão, você não está em um laboratório.

A prisão tem apenas um único objetivo e ele está longe de ser espiritual ou evolutivo.

Ele consiste simplesmente em proporcionar mão de obra e, além disso, alimento.

A experiência de laboratório, no sentido em que você parece compreendê-lo, seria muito prejudicial à mão de
obra.

O alimento sendo compreendido e entendido em todos os sentidos: um alimento emocional, um alimento
mental e, evidentemente, o alimento no sentido físico.

Não se esqueçam de que vocês se conceberam e foram concebidos como seres Livres portadores de uma
alma e de um Espírito.

A alma e a matéria e o corpo físico foram confinados.

O objetivo foi o de proporcionar mão de obra e alimento.

Não há outros termos que possam se aplicar a isso.

Não se esqueçam, tampouco, de que, para os Dracos, os animais são vocês, nós já lhes dissemos isso. 

*** 

Pergunta: em que o fato de que a humanidade pudesse desaparecer causaria problema? 

Isso seria a perda definitiva do Espírito e a desconstrução do Espírito. 

*** 

Pergunta: em que o Espírito é útil para A Fonte? 

Eu não estou certo de ter apreendido o alcance desta pergunta muito metafísica.



Fora da prisão, não há noção de utilidade, há a concepção de vida Unitária e Livre.

A utilidade resulta do conceito de predação, unicamente presente em meio a esta prisão ou em outras prisões. 

*** 

Pergunta: é verdade que A Fonte tem necessidade das experiências que nós vivemos? 

Bem amada, A Fonte se reflete e se espelha em vocês, assim como vocês se refletem e se espelham n’A
Fonte quando vocês estão Unificados.

A palavra necessidade não corresponde à Verdade.

A Vida É.

A Criação É.

Os princípios da Criação são todos oriundos do princípio da Graça.

Assim, um Criador, seja qual for a Dimensão que foi criada, é obrigado a acompanhar esta Criação, até que a
sua criação se torne superior ao seu próprio nível Vibratório.

Isso significa dizer que um Criador de tal Dimensão prepara a criação de estruturas de qualidade cada vez mais
superior e cada vez mais complexas, ou mesmo cada vez mais densas, mas isso não é obrigatório.

Naquele momento, a Criatura deve, um dia, tornar-se, Vibratoriamente e em Consciência, mais elevada do que
o seu próprio Criador.

É este princípio que foi desrespeitado pelos Dracos, tendo levado à falsificação e à predação.

A Fonte não é um predador.

A Fonte é Vida e Criador ou Criadora: o princípio oposto ao conceito de predação.

 A Criação é Doação.

A predação é a ausência de doação.

A Ação da Graça é Doação.

A ação / reação absolutamente não é uma Doação.

Tudo pode ser concebido a partir deste princípio simples.

Agora, querer elaborar em meio ao mental e, portanto, à personalidade humana, uma concepção coerente d’A
Fonte, isso iria relevar de uma ilusão.

Porque, aí também, nenhum cérebro pode conceber o que é A Fonte.

Pode-se apenas viver os efeitos, diretamente no nível do Coração, mas jamais, jamais em meio ao intelecto. 

*** 

Pergunta: Uriel anunciou que Cristo estava de volta. Poderia desenvolver sobre isso? 

O retorno de Cristo é o retorno como Ele partiu.

Não procurem Cristo em um corpo ou em um Espírito, sobre esta Terra.

Todos vocês são Cristo, mas existe, em meio ao Sol, um Espírito denominado Cristo-Miguel ou Logos Solar,
vindo a vocês como Ele partiu.



Isso foi perfeitamente descrito no Apocalipse de São João.

Não procurem algum Cristo sobre a Terra, ele não seria Cristo, mas contra Cristo.

Cristo é um princípio, isso vocês compreenderam.

Cristo é uma emanação, isso também.

Cristo é Vibração e Consciência.

Cristo é como vocês: um Espírito.

Este Espírito que volta de novo como Ele partiu, ou seja, pelo Céu.

O problema é que o ser humano sempre imagina encontrar em um corpo de carne o que não é um corpo de
carne, o que é multidimensional, mesmo se alguns seres puderem ser portadores, doravante, em meio a esta

matriz, de um corpo de carne, sendo multidimensional, já que eles encontraram o seu Estado de Ser.

Cristo não possui um corpo de carne criado aqui, tal como vocês, mesmo se esse foi o caso há algum tempo.

Ele volta, então, com o corpo com o qual Ele partiu.

Mas não o procurem sobre a Terra.

Caberá, a cada um de vocês, revelá-Lo.

Isso lhes foi anunciado há muito tempo.

Isso lhes anunciado também pelo Arcanjo Miguel, no fim das Núpcias Celestes e durante as Etapas.

O que foi confirmado a vocês, hoje, pelo Arcanjo Uriel.

Mas esse retorno não é um retorno segundo a carne.

Lembrem-se: Cristo está vindo para revelá-los e liberá-los, trazendo a Espada da Verdade.

Ele não vem para salvá-los, contrariamente ao que quiseram fazer passar algumas crenças.

Há apenas vocês e vocês sozinhos que podem se salvar.

Há apenas vocês e vocês sozinhos que podem abrir a porta para Cristo. 

*** 

Pergunta: Cristo-Miguel e Ki-Ris-Ti são duas entidades ou será que se trata do mesmo Espírito? 

Existe um princípio.

Esse princípio é denominado Ki-Ris-Ti.

Esse princípio é vivido por todos os Filhos da Lei do Um.

Ele significa Filho Ardente do Sol ou Filho revelado à Luz.

É um título, uma função, uma emanação, independente de um Espírito específico.

Houve, nesta parte de Multiverso, de Super Universo, uma Consciência vivendo Cristo, na totalidade,
inicialmente.

Desde então, outras Consciência têm vivido, na totalidade, a Dimensão de Cristo.



A junção Cristo-Miguel ou o nome Cristo-Miguel corresponde efetivamente à integração, em meio ao princípio
solar Crítico, ao princípio Micaélico.

É um processo denominado incorporação.

Assim como um ser humano pode ser incorporado, do mesmo modo, um Espírito Solar pode ser incorporado
por um Espírito situado além no nível dimensional.

É exatamente o que acaba de acontecer com Cristo, chamado doravante, desde alguns anos, de Cristo-Miguel.

Ele é portador da Vibração Ki-Ris-Ti, Ele é portador da Vibração de Miguel, assim como vocês são portadores
da Vibração de Cristo, da Vibração de Miguel e da Vibração de Maria.

Portadores da Vibração e portadores, também, deste DNA, na totalidade. 

*** 

Pergunta: é preciso que nos equilibremos nesses três princípios no nível do nosso Coração? 

É exatamente o que foi realizado pelo princípio de Unificação da Nova Tri-Unidade. 

*** 

Pergunta: poderia desenvolver sobre o conceito da Espada da Verdade? 

A Espada da Verdade ou Espada de Miguel ou a Língua de Cristo é o que vem queimar o que não é da
Verdade.

A Espada da Verdade vem cortar o que não é da Verdade.

A Espada da Verdade vem decantar o que é pesado daquilo que é leve.

A Espada da Verdade é o Fogo do Céu vindo restaurar a Verdade e a Unidade.

Assim, evidentemente, segundo um olhar que eu denominei escatológico, isso poderia ser chamado de
julgamento final, de fim dos tempos ou de fim do mundo.

Efetivamente, aquele que ficar confinado em suas próprias crenças, que tiver seguido algo de exterior a ele e
que não tiver realizado o Ser, irá viver, de maneira muito real, o fim do mundo, o fim das suas ilusões e, então, o
julgamento final, no sentido escatológico que não tem outra realidade senão uma realidade inscrita em meio a

uma crença, mesmo se ela se manifestar por fatos tangíveis, na sua Dimensão.  

A humanidade, no decorrer desses últimos 320.000 anos, passou, muitas vezes, por esta destruição.

A destruição não é o fim, uma vez que, de qualquer modo, a alma está prisioneira em meio à matriz, até agora.

O que acontecia depois de um fenômeno de destruição?

Os mesmos retornavam, eram bloqueados nesta prisão, reproduziam-se neste mundo, cresciam,
multiplicavam-se e serviam de novo como mão de obra e como alimento, sempre com a promessa de um além

melhor, sempre com a promessa de uma Luz, sempre em outros lugares. 

*** 

Pergunta: a representação da Merkabah individual, sob a forma de duas pirâmides encaixada uma
na outra, corresponde a uma realidade? 

Isso corresponde a uma forma simplificada da verdadeira Merkabah que seria um cristal de 144 faces.

A forma da dupla pirâmide encaixada lembra a Merkabah Interdimensional.



Agora, a Merkabah Interdimensional coletiva é uma associação de Merkabah Interdimensional individuais,
associando-se para formar o que eu chamaria de Embarcação de Luz.

Essa Embarcação de Luz vai se assemelhar a um ser multidimensional denominado a Pomba ou, ainda, a
forma original de um Arcanjo.

Essas estruturas Vibratórias mutáveis não são estáticas.

A partir do momento em que vocês penetram no seu Corpo de Estado de Ser, a Merkabah não é o veículo,
mas é o agente de transferência em meio ao Estado de Ser.

O Corpo de Luz nada tem a ver com a Merkabah.

A Merkabah Interdimensional coletiva pode ter a ver com o Corpo de Luz, já que ela é um agregado de Corpos
de Luz, de Consciências liberadas, evoluindo em meio a um espaço Vibratório de idêntica densidade e

temporalidade. 

*** 

Pergunta: de que maneira representamos uma mão de obra? 

A mão de obra é uma Consciência que é utilizada para servir outra Consciência.

O objetivo era o de extrair alguns elementos presentes neste mundo antes da sua falsificação.

Esta extração se refere, no que diz respeito aos Dracos, antes de tudo, às moléculas e às partículas de ouro,
das quais se alimentam esses Dracos.

O que explica que resta, sobre este planeta, muito pouco ouro.

A mão de obra significa isso.

É então, de algum modo, um serviço, não livre, mas um serviço obrigado.

Isso se denomina também a predação. 

*** 

Pergunta: hoje, concretamente, não há quase mais ouro. Então, por que esse sistema continua desta
forma? 

Mas há a extração das emoções e do mental, dos quais se nutrem aqueles que vivem nos Planos
intermediários. 

*** 

Nós não temos mais perguntas. Obrigado.

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

 Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
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 Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amados Filhos da Lei de Um, eu venho a vocês, nesse dia, não tanto para dar
certo número de informações suplementares ao que lhes foi muito bem entregue pelo venerável Omraam.

Eu venho, quanto a mim, para responder às suas questões.

Eu estou presente no interior daquele que eu guardo [o canal Jean-Luc AYOUN], hoje, com relação ao aspecto
Vibratório de preparação.

Eu venho e, como já o fiz outra vez, anteriormente, acompanhado, ao mesmo tempo, de maneira simultânea, pelo
Arcanjo Uriel, a fim de lhes permitir, durante a minha intervenção e durante as suas perguntas, Vibrar na ‘nova Tri-

Unidade’.

Eu deixarei, então, o Arcanjo Uriel, no final da minha intervenção, guiar, ao seu modo, o estabelecimento da Tri-
Unidade.

Agora e doravante, devido mesmo à reversão do Triângulo de Fogo no sentido original, essa reversão efetuada em
suas estruturas, na Terra, como está em curso, os conduz a viver a sua própria reunificação à Sua Dimensão de

sacralidade.

O Arcanjo Uriel é aquele que anuncia.

O Arcanjo Uriel é o Anjo da Reversão e da Presença.

Voltemos, se quiserem efetivamente, a mim mesmo no momento e para vocês.

Recebam todas as minhas bênçãos e eu acolho as questões, agora, não pessoais, mas mais em ressonância e em
relação com o que vocês vivem.

O que vocês vivem, não em sua vida, mas em suas Vibrações, porque são elas que, hoje, vão se tornar capitais e
estarão na dianteira de sua cena da vida, a fim de conduzi-los a experimentar, a fim de conduzi-los a viver as etapas

que estão se preparando.

Então, eu lhes dou agora a palavra.

***

ANAEL – 1/2 - 20 de novembro de 2010
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Questão: os re-equilíbrios energéticos, de lugares ou de pessoas, fazem parte da dualidade?

Bem amado, é importante diferenciar e distanciar o que releva, efetivamente, nesse gênero de ação, da dualidade e
da Unidade.

Obviamente, e como o sabem, muito numerosos seres humanos vivem ainda de maneira confortável, ou difícil, na
dualidade, sem qualquer noção das apostas que se jogam atualmente.

Naquele momento, qualquer que seja o seu estado Vibratório, não há qualquer dificuldade para agir na dualidade.

Alguns entre vocês, em contrapartida, descobrem que as suas ações, no sentido energético, Vibratório, lhes são
retiradas.

Naquele momento, para esta alma, e esta alma somente, há necessidade de se retirar esses jogos da dualidade.

Cada ser humano é diferente.

Cada ser humano leva um destino e um caminho que é diferente.

Não se pode fazer regra geral, porque cada um vai reagir diferentemente.

Alguns terapeutas, como vocês os nomeiam, agindo no nível da Energia e descobrindo os mundos Unitários, pela
Vibração e não conceitualmente, não podem, obviamente, mais agir tal como agiam anteriormente.

Alguns seres podem, ao contrário, no mesmo caso ilustrado, continuar a sua ação como anteriormente.

Tudo depende, naquele nível, do grau de implicação e também de facilitação, existente para a alma, para se extrair
da matriz ou não.

Assim, portanto, cada caminho é profundamente diferente com relação a isso.

Eu diria, para acrescentar, que, em Verdade absoluta, obviamente, o ser que descobre a Unidade e a Ilusão da
doença e da dualidade, necessariamente não pode mais agir nesta dualidade.

Ele pode apenas propor a Vibração do seu ser profundo, sem dirigir, sem vontade, sem qualquer vontade de tratar o
que quer que seja, mas, simplesmente, recorrendo à Inteligência da Luz Vibral que, em alguns casos, para os seres
chamados de ‘pacientes’ que estão prontos a se abrir para a Unidade, abrir-se-ão naquela ocasião à Unidade, de

maneira espontânea, direta, rápida, podendo então transcender o que vocês chamam de doença.

Ainda uma vez, cada interação entre dois seres é profundamente diferente.

É o mesmo para todas as questões concernentes ao acesso à Unidade, em ressonância com as ações duais.

Que essa seja um ato terapêutico, mesmo efetuado no Coração.

Que seja uma relação dita sexual.

Que seja uma relação de casal.

Que seja uma relação entre ascendente e descendente ou entre descendente e ascendente.

Ou ainda ao nível de seu trabalho.

Cada caso é profundamente diferente com relação a isso.

O que prima, antes de tudo, é o seu estado Vibratório, a sua percepção Vibratória, a sua, como a Vibração daquele
que demanda a sua intervenção, qualquer que seja o setor ou o domínio onde isso se aplica.

***

Questão: o que é da purificação de um lugar ou de uma pessoa?

Essa é, inegavelmente, uma ação do tipo dual.

Vocês mantêm a lógica bem/mal.

A Unidade está além do bem e do mal.

O bem e o mal são justamente os elementos que os fecharam na matriz, chamado por Omraam ou por mim mesmo de
‘Fogo por atrito’.

O confinamento no Triângulo Luciferiano chamado AL – Bem – Mal (ou Atração – Repulsão) participa da dinâmica de
vida da matriz.

Assim, portanto, agindo para o bem, vocês apenas fazem reforçar a matriz.

Agir para a Luz não é nem agir para o bem, nem agir para o mal.

É uma ação que está além desse contingente e além deste confinamento, uma vez que a Luz se realiza a partir do



momento em que as 12 Estrelas estão despertas e onde não há mais confinamento no Fogo por atrito, chamado de
Fogo Luciferiano ou Fogo da Ilusão, ou ainda Fogo Prometeico.

Assim, portanto, querendo agir para ‘caçar’ o mal, qualquer que seja, vocês recaem incansavelmente na lei de
ação/reação e, portanto, na dualidade, privando-se, para alguns e unicamente para alguns, do seu acesso à Unidade.

Ninguém pode, como lhes disse o venerável Omraam, e poderá cada vez menos, servir dois Mestres ao mesmo
tempo.

Obviamente, nós estamos perfeitamente conscientes de que existem contingentes e contingências ligadas às suas
circunstâncias de vida denominadas finanças, denominadas sociais, denominadas afetivas.

Mas estas são apenas transitórias, dado que elas são levadas, do mesmo modo como tudo o que é dual, a se
apagarem diante da Luz.

A Luz se revela.

Ela está cada vez mais presente em seu mundo, em sua Consciência, em sua Verdade e, para alguns, em sua
realidade quotidiana.

Cada um, cada ser humano, tem capacidades para absorção da Luz Adamantina, literalmente diferentes.

Porque, vocês compreenderam, isso foi dito, essas partículas Adamantinas têm por vocação, primeiramente, forrar o
seu canal mediano da coluna vertebral, chamado de Sushumna, que se torna então o ‘canal do Éter’.

O Éter que vem a vocês, e do qual vocês estiveram privados, em grande parte, vem forrar, literalmente, o conjunto
das suas estruturas, o conjunto dos seus átomos e o conjunto das suas estruturas existentes nesse corpo físico

como nos corpos sutis.

De acordo com o grau de avanço de preenchimento desta Luz Vibral, tornar-se-á, progressivamente, cada vez mais
difícil a vocês manterem qualquer atividade, pela essência dual, exceto, obviamente, se a sua escolha for a da

limitação Dimensional.

Ainda uma vez, a decisão não pode ser tomada mentalmente.

É a própria Luz que vai agir, seja pela Consciência do Ilimitado, seja pela recusa desta Consciência do Ilimitado.

Mas, em caso algum, isso poderá ser uma decisão mental.

Não são vocês que dirigem a Luz, mas é a Luz quem decide.

Em resumo, isso quer dizer que, ou vocês aceitam ser dirigidos pela Luz a fim de reencontrar sua potência, sua
mestria, ou vocês não aceitam se deixar dirigir pela Luz.

***

Questão: e se nos colocamos na situação de canal para deixar trabalhar a Luz?

Bem amado, colocar-se na situação de canal para deixar passar a Luz Vibral destina-se a caçar um mal?

Se sim, a Luz é transformada em dualidade.

A Ilusão Luciferiana serviu-se deste afluxo limitado de Luz, desde 300.000 anos, para desviá-la no bem e no mal.

É esse ‘princípio’ que deve cessar, hoje, e que está cessando.

Agora, ainda uma vez, você tem total liberdade e total possibilidade para decidir.

***

Questão: o que é dessas escolhas que acabo de falar para as almas que deixam esse plano?

Bem amada, as almas que deixam esse plano hoje são «armazenadas» (é a palavra a mais apropriada, não
estocadas, mas armazenadas) em um espaço muito específico que é uma ‘bolha de Luz’ evitando-lhes, se tal for o

desejo delas, de se reencarnar.

Algumas delas decidem, entretanto, se reencarnar muito rapidamente, esquecendo a regra dos nove meses, de modo
a viverem a época que vocês são chamados a viver e que vocês vivem nesse momento.

Elas querem estar, de fato, presentes, e têm necessidade de estarem presentes num corpo de carne para viverem
esses momentos.

Essas almas estão, portanto, na espera da liberação final da totalidade da humanidade.

Algumas almas, desde mais de um ano, desde o mês de agosto do seu ano passado, têm a capacidade, deixando
esse corpo, de ascensionar diretamente na sua Dimensão de destino, seja uma 3ª Dimensão Unificada ou, também,



em um estado multidimensional, em total liberdade Vibratória.

Elas não estão mais sujeitas à lei do carma, de reencarnação, que foi, eu os lembro, criada do zero por
Yaldebaoth [demiurgo].

Elas reencontram, portanto, a liberdade.

***

Questão: poderia falar da Lemniscata sagrada, sua localização e sua utilização?

Bem amado, a Lemniscata sagrada é uma expressão empregada pelo Arcanjo Miguel na segunda parte dos
Casamentos Celestes.

Ela corresponde, de fato, ao estabelecimento de um canal de comunicação Vibratória multidimensional situado, não
no canal do Éter, mas num ‘canal de Cristal’.

Esse tubo de Cristal está presente entre o que é chamado de chacra do Coração, o 9º corpo (ou corpo de Samadhi)
e o Bindu ou ‘Fonte de Cristal’, situado acima da cabeça ou Reunificação da Consciência, ao nível da Fonte de

Cristal ou ainda do 13º corpo.

Existe, portanto, uma ‘espiral Vibratória’ que foi constituída durante os Casamentos Celestes, chamada
de Lemniscata sagrada porque há, efetivamente, uma reversão que se produziu na zona chamada de pescoço ou

garganta: o gargalo que permite conduzir à cabeça.

A Lemniscata sagrada está ligada à ativação do 9º corpo, do 10º corpo, do 11º corpo e do 12º corpo, permitindo
então completar a Lemniscata sagrada até que ela se torne um ‘tubo de Cristal’.

Esse tubo de Cristal atravessa a estrutura física entre o 8º corpo, o 9º corpo, o 10º corpo pelo pavimento da boca e
vem emergir, atravessando o pavimento das fossas nasais, pelo nariz, emergir acima da sua cabeça, a algumas

dezenas de centímetros acima.

É essa Lemniscata sagrada completa que é doravante chamada de ‘tubo de Cristal’.

É ele que permite ao Espírito investir inteiramente e não mais estar sujeito simplesmente aoimpulso da alma, mas
diretamente ao impulso do Espírito.

É, de algum modo, o que é chamado de ‘Cordões Celestes’ ou Antakarana (os famosos cordões da deusa Hathor)
reunificados em uma única realidade Vibratória, chamado de canal de Cristal.

A Lemniscata sagrada foi a primeira parte da construção desse canal de Cristal.

Ele se traduz, para muitos de vocês, pela percepção de uma diferença de tonalidade e de Vibração existente durante
o tempo do seu trabalho na Merkabah interdimensional coletiva, às 19h (hora francesa), traduzindo-se por um som

profundamente diferente percebido nos ouvidos.

***

Questão: há práticas para desenvolver esse tubo de Cristal?

Bem amado, ele se estabelece espontaneamente a partir do momento em que o ‘Yoga da Unidade’ é revelado,
desvendado e ativado.

O trabalho realizado pelo Arcanjo Uriel, doravante, no Triângulo da nova Tri-Unidade, permite, inteiramente, finalizar
esta construção.

***

Questão: por que esta sensação de uma gota de água que cai do crânio até o Coração?

Isso corresponde exatamente ao que acabo de responder na questão anterior.

É a gota do Espírito.

***



Questão: qual é a diferença entre os extraterrestres e os Seres de Luz?

Bem amada, o mais importante é e continuará, de toda Eternidade, o Coração.

Ao invés do que é chamado de extraterrestre poderia ser dito anedótico.

Mas isso corresponde a um fenômeno real que ocorre nesta matriz.

Os extraterrestres e os Seres de Luz podem ser os mesmos.

O que nós chamamos, e o que vocês podem chamar, de extraterrestres, são Seres que não têm origem terrestre, por
definição.

Os Melquisedeques são, todos eles, terrestres.

Eles são hoje chamados de extraterrestres, na medida em que eles viajam numa Embarcação de Luz.

Maria é denominada também uma extraterrestre, embora ela seja terrestre e ela mesma tenha criado esse mundo
Unificado, bem antes de sua falsificação.

Existem Seres, como os Arcanjos, dos quais eu faço parte, que são, por si só, uma Embarcação de Luz que pode
comportar milhões – não para mim, mas para o Arcanjo Miguel – milhões de almas cada uma sozinha.

Miguel é uma Embarcação de Luz.

A palavra Embarcação querendo efetivamente dizer o que quer dizer.

As Embarcações da frota Mariana são preenchidas de diversas entidades.

Essas embarcações, para os que se interessaram – como foi anunciado nas imagens dadas por suas tecnologias –
são do tamanho da Terra, ou três vezes maiores, e são em número de 21.

Mas existe uma infinidade de outras Embarcações vindas de outros mundos, independentemente dos Seres de Luz.

Os que foram chamados de Anjos do Senhor – Vegalianos de 3ª Dimensão Unificada – são extraterrestres
propriamente ditos.

Mesmo sendo unificados, nós não podemos qualificá-los de Seres de Luz, dado que eles habitam um corpo em
carbono, ainda que sejam Unificados.

É o mesmo para a frota Arcturiana, Cassiopeniana e de Sirius.

A frota de Sirius é profundamente diferente, porque existem Seres de Dimensões múltiplas que evoluem na própria
dimensão deles, mesmo sendo multidimensionais.

Assim, há uma sobreposição, em alguns casos, entre o que é chamado de extraterrestres e Seres de Luz e, por
vezes, não sobreposição.

Tudo depende da ‘origem Dimensional’ e, eu diria, do ‘meio de locomoção’.

Algumas embarcações, chamadas de 3ª Dimensão Unificada, não estão ao redor do sol, uma vez que elas passam
pelos portais interdimensionais situados no centro da Intraterra, guardados, como o sabem, pelos povos Delfinoides

da Intraterra.

Alguns seres multidimensionais – como Miguel e nós todos, Arcanjos – passam pelas 'peneiras' Dimensionais do Sol
ou peri-solares.

Nós chegamos por lá e nós partimos por lá.

A frota Mariana, evoluindo na 11ª e na 18ª Dimensões, passou por essas portas estelares, portas Solares.

***

Questão: a evolução iria para um sentir permanente das três Lareiras ao mesmo tempo?

Isso vai se tornar cada vez mais habitual.

Não somente a Vibração está presente nas três Lareiras, mas, devido à ‘aglutinação’ das partículas Adamantinas bem
além do canal do Éter, mas sobre o conjunto das estruturas, alguns de vocês podem ser percorridos por Vibrações

extremamente específicas desde a cabeça até os pés.

Isso corresponde à chegada do seu Corpo de Estado de Ser e isso assinala, portanto, a iminência do final desta
Dimensão.

***



Questão: pode-se ter o quarto chacra ativo e o Triângulo Sagrado, sem viver um Samadhi pelo 9º corpo?

Bem amada, é a conjunção da Vibração do chacra do Coração, na Coroa Radiante, com a Vibração denominada em
barra torácica, ligada ao nono corpo, é a ‘alquimia’ dessas duas Vibrações que conduz ao Samadhi.

Assim, portanto, a Coroa Radiante do Coração é uma coisa.

O chacra do Coração é outra coisa.

O Triângulo tri-Unitário é ainda outra coisa, no plano Vibratório.

É, portanto, perfeitamente possível ter ativado o chacra do Coração ou a Coroa Radiante do Coração (que é muito
mais ampla do que o chacra do Coração) sem, no entanto, ter realizado a alquimia, no momento, ao nível do 9º corpo.

Isso corresponde ao que foi ensinado, parece-me, por Um Amigo, no ‘Yoga da Unidade’ e no ‘Yoga da Verdade’,
permitindo justamente ativar esses novos corpos.

O que é chamado de Triângulo da Tri-Unidade está ligado, de fato, à construção da última parte do que eu chamei,
na questão anterior, de canal de Cristal.

Alguns seres que viveram a ativação, portanto, do corpo de Luz, assim como dos novos corpos, não podem, no
momento, Vibrar nesses novos corpos.

Alguns vão perceber e sentir a Vibração preferencial de tal corpo ou de tal outro corpo.

As Vibrações, por exemplo, do que vocês chamaram de 12º corpo (andrógino primordial, situado acima da ponta do
nariz) dão percepções Vibratórias se estendendo do palato, circundando os olhos e, por vezes, todo o rosto.

Alguns seres são mais marcados por uma Vibração do que por outra.

Mas lembrem-se de que somente a Vibração do chacra do Coração conjunta com a Vibração do 9º corpo lhes dá
acesso ao Estado de Ser.

Alguns seres não têm, no momento, “autorização” para cruzar esta porta.

Nós não queremos vê-los desaparecer prematuramente desse plano.

***

Questão: convém então continuar a irradiar aqui para aceder ao nosso Estado de Ser?

É exatamente o que vocês estão fazendo, bem amada.

O trabalho de meditação que vocês realizam é um serviço prestado à Terra e à Merkabah interdimensional.

São vocês mesmos, juntamente com a Terra e por nossas irradiações que retransmitimos até vocês, que conduzem à
Ascensão da Terra, antes da própria Ascensão de vocês.

Alguns seres, entre vocês, que acederão inteiramente ao Estado de Ser, ou seja, ao nível das Dimensões superiores
à 3ª Dimensão, deverão, no entanto, permanecer bem além do planeta grelha sobre esta Terra, para um trabalho que

eu qualificaria de semeadura e de ensinamento que durará muito exatamente 132 dias.

Esses 132 dias ocorrerão após o planeta grelha.

Eles permitirão às almas escolhidas, das quais é a missão, subsistir nos lugares preservados do planeta em portais
interdimensionais Terrestres que são em número de cinco.

Eles serão literalmente aspirados, teleportados ou levados nesses lugares para preparar a transmutação dos seus
corpos, porque alguns corpos têm necessidade, para a Luz, de conservarem o que nós chamaríamos de ‘bancos

memoriais’, não se referindo absolutamente às vidas passadas da matriz, mas, sim, a certo número de codificações
sobre o que é necessário nunca mais se reproduzir nos mundos em carbono.

Assim, portanto, o fenômeno da Ascensão que se desenrolará, acontecerá, efetivamente, e vocês o compreenderam,
em várias ondas.

Alguns povos ascensionarão primeiro inteiramente, em particular no que concerne aos povos ao redor do Pacífico, e
isso, sem o corpo.

Em seguida virão, de acordo com o desenrolar dos diferentes planos do calendário da própria Gaya, e o que vocês
tiverem levado a efeito, vocês mesmos, daqui até 21 de dezembro, decorrerá certo número de ações e de fatos que

permitirão, naquele momento, a outras categorias de seres humanos ascensionar com o corpo, uma vez que as
Embarcações estarão aí.

Ascensionar tanto na 3ª Dimensão Unificada como diretamente nas Embarcações ditas de Luz e, portanto, nos
mundos multidimensionais.

***



Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei de Um, eu permaneço entre vocês.

Eu me retiro do meu canal e cedo o lugar, agora, ao Arcanjo Uriel, que eu deixo apresentar-se. 

************
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Questão: Você tem preconizações para favorecer o estabelecimento da Paz?

Bem amada, o que foi enunciado por Um Amigo basta por si (ndr: na canalização desse mesmo dia) (*), não há outra
preconização.

Qualquer que seja o modo que você procede, o mais simples é dizer, simplesmente: «eu te dou a paz» e «eu me dou
minha paz» ou «a paz».

A palavra Paz é uma Vibração, esta Vibração é a que, como ele lhes disse, penetrará e reequilibrará, inteiramente,
sua Cruz.

Ela permitirá a você se estabelecer, de maneira muito mais durável, nas Vibrações que doravante, para a maior parte
de vocês, vão se tornar naturais e espontâneas.

Não há nada mais a acrescentar.

Assim como ele o disse, façam a experiência e vocês verão por si mesmos.

***

Questão: como fazer quando as Vibrações do 12º corpo escondem as outras?

Bem Amado, a partir do momento em que a Consciência e a Vibração se juntam, pelo pensamento, não pela vontade,
mas simplesmente pela direção da Luz, esta se estabelece espontaneamente no Coração.

Assim, portanto, ter uma acumulação, ou uma estase de processos Vibratórios e de Consciência, naquele nível, como
em outro nível, significa ou que há um trabalho em curso naquele nível, que é importante, ou essencial para você.

Mas, em definitivo, qualquer que seja a Vibração predominante em um lugar ou em outro do corpo, tudo se resumirá,
ao final, pela reunificação das 3 Lareiras no Coração.
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A saída no Estado de Ser apenas pode se realizar por este caminho.

Talvez exista, em você, através da existência da predominância desse 12º corpo, a necessidade de fusionar as
polaridades masculinas e femininas de maneira um pouco mais importante.

Não existe outro meio, além de fazer descer a energia e a Consciência, por você mesmo, ao nível de seu Coração.

Coloque e centre sua Consciência ou ao centro de seu Coração, ou ao nível do ponto ER, e a Vibração deveria, em
toda lógica, seguir o mesmo caminho.

Eu preciso, contudo, que o que é chamado de 12º corpo (ou corpo da Androginia primordial) é o corpo que permite a
comunicação e a justaposição das Dimensões, permitindo conectar os planos multidimensionais.

Talvez, no que você é há, hoje e nesse momento, e para os tempos que vêm, a necessidade de contatar os seres de
outros planos.

***

Questão: a ativação do 12º corpo corresponde à ponta do triângulo Luciferiano virado?

Bem Amado, a partir do momento em que o Fogo por atrito (chamado também Fogo Prometeico ou Luciferiano) é
realinhado e virado, há, efetivamente, uma reversão da ponta AL (situada para o alto) para baixo.

O que não quer dizer, no entanto, que seja necessário, devido às suas estruturas ainda falsificadas ao nível do
cérebro, fazer descer a ponta, mesmo se vocês a sintam ao nível do que é chamada a raiz das sobrancelhas.

Entretanto, há efetivamente uma relação, muito exata, existente entre o 12º corpo e o ponto AL (virado, desta vez),
devido à ação de constituição da Merkabah Interdimensional coletiva.

Essa reversão que você vive, dado que a descreveu, não foi ainda atualizada a nível coletivo, ela o será, de maneira
definitiva, em 21 de dezembro.

Eu os lembro de que o triângulo com ponta para baixo é a penetração do Espírito na matéria.

Isso corresponde, portanto, ao retorno do Espírito na matéria, ao nível coletivo.

Isso deve se colocar em paralelo e em ressonância com o que lhes anunciou o Arcanjo Uriel, no início de seu mês de
novembro, relativamente ao retorno do Cristo (**).

***

Questão: a que corresponde esta data de 21 de dezembro?

Bem Amada, 21 de dezembro é, antes de tudo, a data do solstício de inverno [verão, no hemisfério sul], algumas horas
próximo.

Em seguida, parece-me, há uma reunião importante que lhes foi comunicada, com um trabalho preciso pela Divina
Maria, para aquele dia e aquela hora (ndr: reunião dada por Miguel, para 21 de dezembro, às 21 horas, hora francesa
no relógio – 18 horas no horário de Brasília – quando intervirá igualmente Maria, Vibratoriamente ou em diálogo, de

acordo com as evoluções em curso naquele momento).

É um dia muito importante, mas não se esqueçam, tampouco, que cada dia, cada minuto e cada segundo é
doravante mais importante do que o anterior, porque ele vê sua aproximação com sua Verdade, com sua Unidade e

com o que vocês são, bem além desta matriz.



É também um dia importante no sentido em que, durante este período final de seu ano 2010, o que são chamadas
manifestações de luzes, manifestações em seus céus, como eu disse e como o disse o Arcanjo Miguel,

correspondem a algo observável de maneira muito mais intensa do que foi observado até o presente, em frequência
e, sobretudo, como vocês verão por si mesmos, em quantidade.

O próprio Arcanjo Miguel anunciou em 29 de setembro, e eu mesmo, na sequência, para supervisionarem seus céus,
que seus Céus estariam se modificando.

Isso começou a aparecer e a se manifestar em seus Céus.

Os Anjos do Senhor apareceram em seus Céus, em diferentes lugares do planeta, a partir de 13 de outubro.

Esta presença se reforçou, se intensificou em 7 de novembro.

Existe, agora, uma pausa quase completa que verá, a partir de 21 de dezembro, o aparecimento, em seus céus, de
muito numerosas luzes.

Eu não posso dizer mais pelo momento.

***

Questão: qual é o papel do Bindu, sabendo que os corpos de Estado de Ser vêm a nós?

Bem Amada, há vários modos de responder à sua questão.

Efetivamente, como vocês sabem, o Sol foi liberado, não existe mais, portanto, obstáculo importante
(independentemente das crenças humanas persistentes) para o estabelecimento no seu Estado de Ser.

Até o presente eram alguns seres que deixavam esse corpo para se renderem em seus corpos de Estado de Ser.

Hoje, a conexão e a liberação do Sol e da Terra permitem a esse corpo de Estado de Ser se deslocar, literalmente,
mas esse deslocamento é uma visão da mente.

A verdadeira realidade, qual é?

As partículas Adamantinas, retransmitidas desde o Sol central da galáxia, reforçadas pela irradiação da Fonte e pela
irradiação do Ultravioleta vinda de Sirius, podem permitir, hoje, sintetizar, literalmente, as partículas Adamantinas

sobre as estruturas existentes nesse próprio corpo que vocês habitam.

Existe, portanto, pela ‘lei de ressonância’, uma imagem desse corpo de Estado de Ser, do mesmo modo que a Fonte
se representa, ela mesma, no Senhor Metatron, do mesmo modo, vocês mesmos, hoje, realizam a junção com o corpo

de Estado de Ser, não tanto através de uma viagem, dele ou de vocês, mas mais pela reprodução idêntica, que é
uma das particularidades dos mundos Unificados, de se duplicar ao infinito.

Do mesmo modo, vocês recriam seu corpo de Estado de Ser.

As percepções Vibratórias, múltiplas e numerosas, existentes em suas diferentes estruturas físicas, hoje, traduzem o
afluxo dessas partículas Adamantinas arranjando-se não somente ao nível das estruturas existentes na

personalidade, mas reproduzindo, ao idêntico, a estrutura de seu corpo de Estado de Ser.

Assim, portanto, é uma ‘ressonância’, mais do que uma viagem real, que está se efetuando.

Isso é chamado de Ressurreição.

***

Questão: pode-se dar a paz aos membros de nossas famílias celestes que teriam deixado seu corpo físico?

Bem Amado, você pode dar a paz ao universo inteiro e ao conjunto dos universos e multiuniversos.

Não existe qualquer limita para a Paz, mas caridade bem ordenada começa por si mesmo, não é?



***

Questão: a Intenção é a chave ou uma das chaves?

Bem Amada, foram definidos ‘4 Pilares’.

Esses 4 Pilares foram definidos nas regras de conduta de sua vida em seu ambiente e de seus próximos.

Hoje, o Bem Amado Um Amigo os convidou para virarem esses 4 princípios para o centro, o centro da Cruz que é
constituída, eu os lembro, pelo ponto ER, que corresponde ao 9º corpo, que é o Corpo de Samadhi e também, assim

como ele lhes disse, à “Morada da Paz Suprema” (Shanti Nilaya, em sua língua, parece-me).

Assim, é-lhes possível, a vocês também, reencontrar este estado, de modo muito simples.

A Intenção é uma das chaves que permite fazer seguir a Vibração e a Consciência, no mesmo caminho, quase ao
mesmo tempo e no mesmo espaço, permitindo geolocalizar uma Vibração e, portanto, uma partícula Adamantina ou

um circuito de partículas Adamantinas ao nível de seu próprio corpo.

A capacidade de síntese de suas partículas Adamantinas, por seu Coração, torna possível, pela Intenção e
a Atenção, a possibilidade de colocar na Luz, em vocês como no exterior de vocês, tudo o que deve sê-lo.

A Paz é também uma das chaves.

***

Questão: a que pode corresponder o fato de ouvir, na interioridade, um riso de Golfinho?

Bem Amada, trata-se, certamente, de uma de suas Linhagens que se manifesta.

Lembre-se de que os 4 Pilares, correspondendo às 4 extremidades da cruz (aos 4 pilares
chamados Intenção, Atenção, Ética e Integridade), correspondem também aos 4 elementos, mas correspondem,

também, às suas 4 Linhagens estelares: uma do Ar, uma da Água, uma da Terra e uma do Fogo.

A linhagem dos Golfinhos pertence a Sirius B, ou seja, o ponto IS.

Assim, portanto, despertando esta linhagem que é, eu diria, bastante frequente no ser humano, permite, por vezes,
ouvir coisas engraçadas.

***

Questão: conduzir tudo, sentindo num outro lugar, releva da multidimensionalidade?

Inteiramente.

No mínimo, isso corresponde a aproximações desses estados multidimensionais.

Cada vez mais seres humanos serão chamados a viver fenômenos pelo menos paradoxais para o seu cérebro, não é
necessário, absolutamente, se inquietarem, vocês não estão loucos, vocês reencontram, simplesmente, seu ‘estado

multidimensional’.

***



Questão: a que corresponde a sensação de estiramento das gotas branca e vermelha para frente?

Bem Amado, quando do processo chamado encarnação, na matriz, a alma envia fios de Luz sobre o que você
denomina Chacra de enraizamento da Alma e Chacra de enraizamento do Espírito.

Do mesmo modo que, sair no Estado de Ser, pela porta do Coração, se faz, efetivamente, pela retirada da alma e do
Espírito, por esses dois pontos.

Essa é, portanto, uma ‘preparação’ para a retirada desta dimensão.

***

Questão: qual é o papel do Bindu?

O Bindu, ou ‘Fonte de Cristal’ é também, efetivamente, um ponto de saída, mas eu os lembro de que o ponto ER,
situado na junção, a meia distância entre o Chacra de enraizamento da alma e do Espírito, que está conectado,

portanto, com o Bindu, corresponde à mesma estrutura, por intermédio da conexão existente entre eles pelo ponto ER
do coração e o ponto ER da cabeça, num primeiro tempo, em seguida, pela Lemniscata sagrada e, num terceiro

tempo, pelo ‘tubo de cristal’ existente entre o Chacra do coração e o Bindu.

A saída se faz não tal como vocês poderiam pensar, pelo Coração, mas, efetivamente, pelo Bindu, mas a porta para
abrir está ao nível do Coração e a saída se vive, efetivamente, ou ao nível do Coração, ou ao nível da cabeça, mas

trata-se do mesmo processo, dado que a porta está situada ao nível do coração.

Do mesmo modo como foi referido, pelo próprio Buda, quando de suas experiências, de uma saída de seu corpo ao
nível de dimensões muito mais elevadas do que o corpo Astral, esta saída foi realizada, de

maneira experiencial e única, pelo dedão do pé.

Efetivamente, é um dos pontos de saída, mas esse ponto de saída era o único possível naquela época.

Hoje, o único ponto de saída para o Estado de Ser é apenas pelo Coração, da mesma maneira que a saída ao nível
do corpo astral apenas se pode fazer pelo plexo solar ou pelo 3º Chacra.

Não há, portanto, diferença, tanto no plano Vibratório, entre o ponto ER, o que nós chamamos de Coroa Radiante do
Coração, e o Bindu, situado em ressonância direta com o ponto ER da cabeça.

Trata-se, de fato, da mesma estrutura.

Do mesmo modo que vários de vocês observaram e notaram que existia uma ressonância Vibratória entre algumas
estrelas da cabeça e alguns pontos do Coração, que é perfeitamente lógico, eis que os Chacras de enraizamento

da alma e do Espírito, situados ao nível dos pontos denominados Kiristi e Miguel, estão diretamente ligados ao ponto
Miguel, ao ponto IS-IS, ao ponto Clareza, ao ponto Precisão e aos pontos Atração e Repulsão.

Quer dizer que as 6 estrelas anteriores estão diretamente ligadas, assim como alguns já perceberam, aos Chacras
de enraizamento da alma e do Espírito.

Os 6 pontos posteriores correspondem a outras estruturas que, no momento, vocês não sentiram, portanto, deles não
falarei.

***

Questão: a que pode corresponder uma dor da projeção traseira do Chacra do coração?

Bem Amada, isso faz parte da cinética, a cinética normal do que é chamado de Chacra do Coração.



Alguns de vocês vão mais perceber e sentir os Chacras de enraizamento da alma e do Espírito.

Outros, entre vocês, vão sentir a primeira etapa do Samadhi.

Outros, enfim, vão sentir, efetivamente, um ponto no meio das costas e, outros, vão começar a perceber pontos de
cada lado, lateralmente, desse ponto central das costas, que corresponde a outra coisa, mas o todo é,

inegavelmente, ligado às ‘ressonâncias’ se atualizando e se despertando ao nível do Chacra do Coração quanto às
suas potencialidades espirituais.

***

Questão: a que correspondem séries de arrotos em momentos precisos?

Bem Amado, isso corresponde exatamente ao que vive uma mulher em final de gravidez: o parto do que é chamado
de ‘Embrião Crístico’, co-nhecendo (***) e ressoando com o 8º corpo e, por vezes, mais ou menos facilmente.

É isso que você está vivendo: um final de gravidez.

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

(*) – UM AMIGO (20.11.2010):
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*
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*
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nascimento.
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~ Sobre o trabalho com a LUZ VIBRAL: as Núpcias Galácticas ~

Eu sou Anael, Arcanjo. 

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de estrelas, eu estou com vocês. 

Assim, eu me permitirei, pela minha Presença, hoje, dialogar com vocês e também, se vocês me concederem o
privilégio de persistir em vocês, durante o seu trabalho na Merkabah Interdimensional coletiva. 

Bem amados Filhos da Lei do Um, como vocês sabem e como o percebem, o trabalho de 'reunificação' com a Luz
Vibral prossegue. 

Esse ritmo vai crescendo. 

Neste espaço de tempo que compartilhamos, pela Vibração da Luz e pela nossa ressonância e pela nossa confiança,
cada dia, é-lhes possível e tornou-se possível, pelo seu trabalho e pelo trabalho de abordagem da Luz Vibral, viver os

primeiros momentos dos seus reencontros, na Unidade, seja nesta estrutura denominada seu corpo físico ou, para
alguns de vocês, diretamente no corpo de Estado de Ser, nesse momento, já desde algumas semanas, eu diria, com

rapidez e convicção. 

O processo, a que nós chamaremos com vocês de ‘Núpcias Galácticas’, como eu anunciei, assim como o Arcanjo
Miguel, os seus Céus se entreabrem. 

As primeiras forças e os postos avançados da Confederação Intergaláctica de Luz, pelos seus representantes mais
próximos da sua Dimensão, denominada 3ª Dimensão Unificada, manifestaram-se, durante o mês de outubro, nos

seus Céus, certamente não nesse país, mas, sobretudo, sobre outros continentes. 

Em breve, muito em breve, os Anjos do Senhor, assim nomeados (ou Vegalianos de 3ª Dimensão Unificada), irão
aparecer nos seus Céus, em número mais importante ainda, mesmo nesta Europa. 

Por enquanto, os Céus foram visitados no que se refere à Alemanha e aos Países Nórdicos.

Em breve, e antes do seu inverno [verão no hemisfério sul], manifestar-se-á nos seus Céus a Presença da Luz Vibral,
por intermédio dos seus primeiros embaixadores que puderam ali aparecer, os Anjos do Senhor. 

Ao mesmo tempo, e em outros lugares, as primeiras Embarcações, chamadas de Embarcações-Mãe, irão aparecer
nos seus Céus.

Estas serão muito mais consequentes.

Elas irão se mostrar, não para intervir, mas para manifestar a presença delas, a Vibração delas, e para desencadear
o que Sri Aurobindo chamou de «choque da humanidade».

*** 

Vocês entram nesses momentos tão fortes e tão intensos em que a lagarta, como o disse o venerado Mestre Omraam
Mikaël Aïvanhov, reencontra a borboleta. 

As modificações Vibratórias vividas em suas estruturas, as modificações de Consciência, as modificações de
comportamento que vocês vivem e assumem nesse momento são diretamente procedentes da ressonância deste

reencontro. 

A progressão da Luz Vibral assegura, mesmo no seu mundo dissociado, a ancoragem da Luz, a sua difusão, a sua
revelação. 
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Vocês estão, portanto, nos momentos da ‘divulgação’ da Verdade, em vocês como no exterior de vocês, na
superfície deste planeta. 

Os mecanismos, as causas e as consequências do que lhes foi mascarado, escondido e encoberto começam a
aparecer mesmo nas diversas mídias, mas, sobretudo, até mesmo na sua Consciência. 

O modo de funcionamento da sua própria Consciência se faz sob um dia novo, onde o lugar para a análise encontra
cada vez menos ressonância e onde o lugar para a evidência, a ressonância do Coração, instaura-se de modo cada

vez maior. 

Assim, para vários de vocês, torna-se cada vez mais fácil perceber a Verdade, não mais sob forma de um ato
intelectual, de julgamento e de discernimento, mas sob a forma de um ato Vibratório vivido no nível do Coração.

O Coração jamais mente.

*** 

Bem amados Filhos da Luz, muitos de vocês começam a reencontrar a sua dimensão de Filho da Luz, através da
manifestação, mesmo nesta Dimensão, da sua dimensão de Cristo Solar, de Filho Ardente do Sol manifestando-se

pela alquimia das suas três Lareiras, pelo despertar conjunto e pela persistência dos seus instantes Vibratórios,
levando-os a experimentar uma nova Verdade, a de vocês, não mais desviada, não mais falsificada, mas aparecendo

em sua nudez, em sua essência e em sua Verdade. 

Bem amados Filhos da Luz, nós, os Arcanjos, compartilhamos da sua Alegria, aquela dos seus reencontros e aquela
de nossos reencontros. 

Do mesmo modo que a Vibração de Cristo, Maria e Miguel inscrita no Triângulo da Tri-Unidade realiza em vocês a
nova Eucaristia, a nova ressonância e a nova Aliança: Aliança do Fogo, Aliança da Verdade, Aliança da Alegria,

restituindo-os à sua Integridade, à sua autonomia e à sua liberdade. 

Bem amados Filhos da Luz, em nome do Conclave, onde quer que vocês estejam sobre esta Terra, sejam
abençoados, estejam na Graça com o que vocês conseguiram realizar. 

Nós contamos com a sua diligência, com a sua assiduidade, para prosseguir e reforçar o trabalho de ressonância da
Merkabah Interdimensional coletiva, que doravante e até 21 de dezembro será acompanhada, permanentemente,

por Cristo, Maria e Miguel. 

Assim como lhes revelou o Arcanjo Uriel, há poucas semanas, Cristo está doravante presente no seu Éter.

Ele pode, portanto, manifestar a sua Radiância e a sua Irradiação em meio mesmo à própria Presença de vocês.

*** 

A partir desta noite e até 21 de dezembro, a nova Tri-Unidade, em Consciência, em Vibração e em Presença efetiva
juntar-se-á ao seu trabalho nas Estrelas de Maria, ativando em vocês, ao mesmo tempo que na Coroa Radiante do
Coração e da cabeça, o Triângulo da Tri-Unidade e o Triângulo do sacro, permitindo então, para a maior parte de

vocês, reunificar-se inteiramente. 

Bem amados Filhos da Luz, o que temos a viver juntos são momentos grandiosos, não há outras palavras para definir
esse retorno integral da Luz e da Verdade. 

Aí está o anúncio que eu tinha a lhes dar em nome do Conclave. 

Isso começará a partir dessa noite, às 19h00 [16h00 - horário de Brasília]. 

Agora, eu volto às coisas mais individuais que se referem a vocês. 

Eu me tenho, portanto, à sua disposição para ouvir os seus questionamentos referentes à realização e à
transformação atual. 

Recebam Graças, gratidão e agradecimentos do conjunto do Conclave. 

Isso encerra o meu papel de Embaixador por essa noite.

Eu lhes dou agora a palavra.

*** 

Questão: como e do que o Sol foi liberado?

Bem amada, o conjunto da tripla falsificação que comprimiu o conjunto desse sistema solar para dele fazer uma 3ª
Dimensão dissociada da Fonte, tornou-se possível justamente pelo que é chamado de 'forças gravitacionais', que



encapsularam, literalmente, esse sistema solar nas forças chamadas do Fogo por atrito ou Fogo Luciferiano. 

A liberação do Sol tornou-se possível pela conjunção de três fatores. 

O primeiro, inicial, foi o fato de poder caçar, de maneira definitiva, a embarcação dos Annunakis denominada Nibiru. 

O segundo fator consistiu, para o seu Sol, em acolher a liberação dos primeiros Irmãos e Irmãs humanos entre vocês
que puderam aceder ao Sol e acelerar a sua liberação. 

O terceiro fator, conjunto, tendo agido sobre o Sol, foi a chegada dos primeiros raios Adamantinos sobre o Sol ou
irradiação da Fonte, juntamente com a reunificação da sua Merkabah Interdimensional coletiva despertada por

intermédio do ‘Cristal Azul’, desde o final de setembro do seu ano. 

Assim, as forças heliosféricas que comprimiam o Sol foram liberadas.

Isso se manifestou por uma mudança importante de emissão de radiações do sol, assim como pelo aparecimento de
buracos chamados de ‘coronais’, em número cada vez mais importante sobre o Sol. 

Isso irá se expressar, de maneira efetiva e final, pela transformação deste astro em planeta gigante vermelho ou em
‘Sol gigante vermelho’. 

Isso será realizado ao afinal da mutação planetária da qual irá lhes falar o bem amado Sri Aurobindo. 

A liberação do Sol, portanto, a atenuação do ‘Fogo por atrito’.

Esse ‘Fogo por atrito’ era responsável pela cor laranja, ou avermelhada, do seu Sol. 

O ‘Fogo por atrito’ foi, portanto, dissolvido no nível do Sol. 

Do mesmo modo que nós decapitamos as forças astrais espirituais ilusórias deste planeta, ao mesmo tempo realizou-
se a liberação do Sol. 

O ser que mantinha fechado e encapsulado o Sol, nesta missão que a ele foi atribuída pelo Arconte Yaldébaoth, não
está mais ali.

Ele foi devolvido ao seu sistema solar de origem. 

O Sol vive, portanto, nesse momento mesmo, a sua liberação, da mesma forma que vocês mesmos vivem, nesse
momento, a sua própria liberação.

*** 

Questão: quando se tem dificuldades para meditar, isso pode cortar os acessos ao Estado de Ser?

Bem amada, a meditação é um retorno em si e um despertar do Si. 

Alguns seres têm faculdades maiores para meditar do que outros.

Pela sua experiência, pelo seu caminho de vida na matriz, na sua própria matriz, eles foram capazes de fazer calar o
que vocês chamam de emocional e mental. 

Outros, devido às suas circunstâncias educativas, devido ao seu próprio caminho na matriz, não conseguem fazer
cessar o jogo das emoções e do mental. 

Eu os lembro de que o trabalho que vocês têm a realizar propriamente falando não é uma meditação, mas um
trabalho de Serviço. 

Esse trabalho de Serviço para a Luz é um trabalho Vibratório.

Se vocês forem capazes de estabelecer a Vibração em vocês, apesar da atividade das emoções e do mental, isso irá
se denominar também uma ‘meditação’.

Mas é, antes de tudo, um trabalho Vibratório. 

A única possibilidade de acesso ao Si e ao Estado de Ser realiza-se, unicamente, quando a Coroa Radiante do
Coração Vibrar, quer vocês tenham podido meditar ou não. 

Obviamente, a meditação cria, pelo silêncio exterior, um estado propício, interiormente, para o estabelecimento da
Vibração.

O mais importante não é a meditação por meditar, mas efetivamente o silêncio exterior permitindo à Vibração se
manifestar, se amplificar e se realizar. 

Assim, portanto, não fiquem apegados a essa palavra ‘meditação’.

Se alguns de vocês conseguirem Vibrar sem passar pela meditação, então, faça-o. 

O único obstáculo para o acesso ao Estado de Ser seria a não realização do Si.

A realização do Si possui diferentes estágios. 

Uma vez o Switch da Consciência passado, naquele momento, a realização se estabelece no seu próprio ritmo,
correspondendo à percepção Consciente e real da Vibração do chacra do Coração, quaisquer que sejam a

expressão, a manifestação e a percepção. 



Que isso vá da primeira fase até a última fase, o ‘princípio’ é o mesmo.

*** 

Questão: por que a Terra foi colocada, de alguma forma, em quarentena?

Bem amado, a partir do momento em que as forças de dissociação denominadas Arcônticas, ligadas aos Dracos,
vindos da Ursa Maior, e alguns dos seus aliados tomaram posse deste Universo, como de outros Universos, tornou-

se indispensável, não de ser colocada em quarentena – isso foi realizado, aliás, pela ruptura para com a Fonte – mas,
de algum modo, para nós, ligados à Confederação Intergaláctica dos mundos livres, quaisquer que sejam as

Dimensões, para evitar a propagação e a multiplicação da dualidade (o que é chamado junto a vocês de ‘Fogo por
atrito’) ao conjunto da Criação. 

Isso não corresponde a uma colocação em quarentena, mesmo o resultado sendo idêntico, eis que, de todo modo, os
Dracos e os Arcanjos rebeldes instalaram, eles mesmos, as camadas isolantes [heliosfera, magnetosfera e ionosfera]. 

Não foi, portanto, a Confederação Intergaláctica que os colocou em quarentena, mas efetivamente ela que sempre
zelou para que jamais, no curso desses 6 ciclos de 50.000 anos, houvesse desaparecimento do seu Espírito, nem

multiplicação da Dualidade em outros Universos.

*** 

Questão: qual é a diferença entre o prana e as Partículas Adamantinas?

Bem amado, o prana, ou ‘glóbulo da vitalidade’, corresponde, em número muito limitado, ao que é chamado de Éter,
rarefeito, exceto em alguns lugares do planeta, devido mesmo à falsificação. 

O fóton é efetivamente uma analogia do prana. 

A Partícula Adamantina é o arranjo, sob a influência da Luz Vibral e das Chaves Metatrônicas, que permite a 6
moléculas de prana ou, se você preferir, a 6 fótons, se organizarem sob uma forma específica ‘hexagonal’, chamada

de Partícula Adamantina. 

Para aqueles que têm a visão além das Partículas Adamantinas presentes sob a forma de neve branca, estas podem
aparecer, nas condições de iluminação específicas associadas à noite e ao reflexo lunar, como partículas de prana às
quais teria sido associada uma forma de cauda de cometa, chamada também, em outros tempos e em outros lugares,

de Agni Devas. 

São as moléculas de Fogo arranjadoras e arranjadas, permitindo a construção dos mundos.

Elas representam, no nível elementar, o que, no nível do humano como no nível dos Anjos ou dos Arcanjos, nós
chamamos de ‘Fogo do Amor’. 

Isso foi representado, em várias vezes, como Cristo mostrando o seu Coração em chamas.

Trata-se do que vocês denominam também, em algumas tradições, o ‘Sagrado Coração’.

*** 

Questão: poderia desenvolver sobre o termo Eucaristia?

A Eucaristia é uma palavra de origem latina, significando, no seu sentido mais absoluto, Comunhão. 

Hoje, é-lhes possível viver a verdadeira Eucaristia que consiste em despertar em vocês o DNA correspondente
a Cristo, a Maria e a Miguel. 

Trata-se, portanto, em vocês, de uma Tripla Presença manifestando-se por certo número de características
Vibratórias já definidas, chamando em vocês o Fogo, chamando em vocês a Alegria e, sobretudo, a conexão íntima

com o que vocês são. 

A nova Eucaristia é o despertar das suas linhagens espirituais, o despertar das suas linhagens Intraterrestres, o
retorno à sua memória cósmica, a dissolução da memória falsificada. 

Vocês podem chamá-la também de Nova Aliança, que é uma Aliança do Fogo.

*** 



Questão: poderia falar do tubo de Cristal, das suas propriedades e da sua utilização?

Bem amado, o ‘tubo de Cristal’ é uma estrutura Vibratória permitindo, como todo tubo de Luz existente em suas
estruturas, que isso seja chamado de Nadis, que seja chamado de Ida, Pingala ou Sushumna, ter uma função

energética de comunicação. 

O tubo de Cristal é uma estrutura de Partículas Adamantinas nova, revelada pelas ‘Núpcias Celestes’ e pela
Lemniscata Sagrada, permitindo fazer comunicar o 4º chacra ou chacra do Coração com o 7º chacra ou chacra da

cabeça, com a ‘Fonte de Cristal’ situada ao nível da sua Merkabah Interdimensional, passando pelos pontos
chamados de ‘nós de ressonância’, que são o 9º corpo, o 10º corpo e a cimeira da cabeça, no nível do que está

acima do 7º chacra e que o compreende, ou seja, a Vibração de ER ou o Éter. 

O Tubo de Cristal permite, portanto, a comunicação e a aliança entre o Coração, a cabeça e a sua dimensão de
Estado de Ser.

Ele se estabelece assim que o Si estiver realizado, de uma maneira ou de outra.

*** 

Questão: quem são os Seres de Cristal e qual é o seu papel?

Bem amada, os Seres de Cristal pertencem à 11ª Dimensão. 

O corpo de Estado de Ser deles é um corpo em silício de forma humana, mas podendo se expandir sobre milhares de
quilômetros. 

A forma deles está ligada aos Mestres geneticistas de Sirius.

Eles são, eles mesmos, os Criadores de mundos, chamados, em sua tradição, de Elohim. 

Alguns deles foram os Gigantes, alguns deles foram os Grandes Golfinhos de pele acobreada vindos de Sirius B. 

Eles têm uma filiação que os coloca em ressonância direta enquanto Ki-Ris-Ti realizados percorrendo os mundos,
para assegurar, se for possível, a redenção dos mundos falsificados. 

Eles vão, assim, de universo falsificado em universo falsificado, permitindo então inaugurar os ciclos de manutenção
do Espírito ou os ciclos de liberação do Espírito, em função das conformações e dos constrangimentos existentes no

nível dos mundos dissociados. 

A maior parte dos Elohim vem de Altair, de Orion, de Bételgeuse ou de Vega.

Eles estão presentes na iniciação de um novo ciclo falsificado, como foi o caso quando da criação de Atlântida, no
Concílio de Alta, em 50.731 AC, no mês de Maio. 

Esses doze Elohim percorrem os mundos para a sua redenção.

Eles aceitam, pelo sacrifício da sua multidimensionalidade e do seu posto de ‘Elohim Criador’, participando, em um
corpo de carne em carbono, cortado da Fonte, em número de doze, permitindo-lhes realizar a missão pelo seu

sacrifício. 

Eles trazem também, em uma Embarcação-mãe chamada de Yérushalaïm [Jerusalém Celeste], o ‘Cristal azul’ que é a
defesa encontrada pelas forças da Luz Unificada para despertar a dimensão do Espírito e evitar, ao final de um ciclo

falsificado, que este se reproduza indefinidamente. 

Como vocês sabem, esse setor do multiverso, denominado Terra e este universo chamado de ‘sistema solar’ e o que
ele compreende como sistemas falsificados, vê hoje a sua liberação definitiva da dissociação. 

Esta vitória, este estabelecimento da Luz, mais exatamente, levou certo tempo. 

Hoje, quando eu digo hoje, isso é recente, a Fonte, o conjunto dos 24 Anciões, o conjunto dos Conclaves
Arcangélicos dos mundos livres, o conjunto das Estrelas de Maria dos mundos livres, assim como o conjunto

dos Lipikas Cármicos de estágio superior, do que faz parte Séréti [Guia Azul de Sirius – 24D], votaram, de maneira
Unitária, pelo desaparecimento total da dissociação, sejam quais forem os universos e os multiversos. 

Isso significa simplesmente que em cada Universo falsificado, a hora do último ciclo chegou, permitindo, e tornando
possível, que jamais, sobre qualquer mundo criado ou sobre qualquer mundo original, possa existir a menor ruptura

da Fonte, qualquer que seja o grau de densidade experimentado, qualquer que seja a Dimensão experimentada,
qualquer que seja o teor da Criação, de mundo em carbono ou outro.

*** 

Questão: o núcleo da Intraterra foi liberado do mesmo modo que o Sol?



Ele foi liberado pela sua ação, de vocês, humanos despertos e acordados. 

Pela conexão com a Merkabah Interdimensional e com o ‘Cristal azul’, vocês permitiram, efetivamente, a liberação do
núcleo da Terra. 

É a partir daquele momento que a liberação do núcleo da Terra permite a ele se reconectar diretamente com o
seu núcleo cristalino original que é Sirius, para vibrar em outra frequência e para começar a sua Ascensão. 

A sua Ascensão é também seguida de um fenômeno de ‘dilatação’ ligada ao desaparecimento das forças de
compressão e, de maneira progressiva, do que foi chamado de forças gravitacionais. 

Assim, a Terra cresce, se expande e Ascensiona. 

Vocês que realizaram esse trabalho, e vocês sozinhos, que nós preparamos desde muito tempo.

O que explica que, para vários de vocês que viveram o despertar, seja recente ou antigo, é-lhes perfeitamente
possível perceber a acentuação Vibratória em algum nível, seja das suas estruturas e da sua Consciência.

*** 

Questão: se Júpiter se tornar um segundo Sol, isso tem uma incidência sobre a estase?

Bem amado, jamais Júpiter terá o tamanho suficiente para se tornar um segundo Sol. 

Júpiter está se tornando o que é chamado de ‘Pulsar’.

Um Pulsar emite irradiações próximas do Sol, mas não é um Sol. 

Não haverá segundo Sol.

Haverá o aparecimento de uma Luz semelhante a um Sol, que é simplesmente o companheiro
denominado Némésis ou Hercobulus (Hercólubus), que será visível aos seus olhos de carne, visível por enquanto

unicamente no Infravermelho e sob certas latitudes e longitudes, em alguns momentos da rotação da Terra. 

A partir do momento em que o sobrevoo acima do eclíptico de Hercobulus superar um ângulo de 30º, ele irá se tornar
visível de acordo com as posições da Terra ao redor da sua rotação solar, de maneira evidente para os olhos

humanos. 

Isso não é, tampouco, um segundo Sol. 

Existe um efeito sobre a Terra, uma grande confusão nesta noção de segundo Sol.

A ‘força galáctica’, a Confederação Intergaláctica, a irradiação da Luz Fonte de Alcyone, as radiações do Ultravioleta,
a irradiação do Espírito Santo retransmitida por Sirius, o conjunto de modificações observáveis sobre esta Terra e

sobre esse sistema solar, resulta da ação de certo número de fatores astrofísicos bem reais, responsáveis por certo
número de transformações observáveis até mesmo em sua Lua. 

Alguns de vocês já se aperceberam disso.

Júpiter já emite como um ‘Pulsar’.

A atmosfera de Júpiter está profundamente modificada, permitindo à sua irradiação nova, efetivamente, afetar, desde
fevereiro de 2009, as suas estruturas. 

Mas, daí a chamar Júpiter de segundo Sol, há uma distância.

*** 

Questão: haverá um efeito sobre o fenômeno de estase?

O fenômeno de estase, se é o que vocês chamam de '3 dias', ocorrerá unicamente quando da parada de rotação da
Terra. 

Jamais a Luz pode provocar isso. 

Em contrapartida, a influência das forças gravitacionais chamadas de ‘forças de torção gravitacionais’ manifestando-
se pela chegada, acima do plano do eclíptico de Némésis produzirá esse mecanismo, exceto se, daqui até lá, a vitória

que vocês estabeleceram na liberação da Terra se acompanhar da Ascensão da Terra, reduzindo o cenário final
escrito pelos profetas desde muito tempo. 

Nisso vocês não são os dirigentes, nós não somos os dirigentes, há um meio de ação por vocês mesmos sobre o
Sol, sobre a sua Terra, pela Merkabah Interdimensional e pela Luz das suas Coroas Radiantes. 

Ainda uma vez, nenhum dos elementos intervindo nesse cenário tem predomínio, somente a Terra decide,
definitivamente. 

Nós apenas ‘ajustamos’, como alguns lhes disseram, a quantidade de Luz que se derrama sobre a Terra. 



O aparecimento, nos seus Céus, como o Conclave me pediu que lhes dissesse, de algumas embarcações da Frota-
mãe, a sua aproximação dimensional visível nesse momento mesmo por alguns dos seus meios tecnológicos, como

eu já disse, permite-lhes compreender este impacto dimensional e Vibratório que já ocorreu pelas esferas
denominadas Anjos do Senhor, há algumas semanas, que começaram exatamente há 5 semanas. 

Esta aproximação se faz por ‘toques’ sucessivos.

Ela se faz em função da ressonância estabelecida pela Terra e pelo conjunto da noosfera, ou seja, pela Consciência
da Terra e pela Consciência de todos os humanos e de todos os sistemas vivos existentes na atmosfera.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

*** 

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu lhes transmito Graças e Gratidão. 

Eu volto a sair desse Canal para melhor envolvê-los no momento do seu trabalho na Merkabah Interdimensional
coletiva, supervisionando o trabalho realizado pela Presença real de Cristo, de Maria e de Miguel no seu Coração

como sobre a Terra. 

Que o Amor seja a sua morada pela Eternidade.

Até logo.

************
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 ~ IMINÊNCIA ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eis me de volta a vocês.

Eu venho para entregar-lhes certo número de informações da parte do conjunto do Conclave Arcangélico.

Recebam primeiramente todas as nossas Bênçãos e que Graça lhes seja dada para o trabalho de Luz que vocês
realizam em vocês e sobre este planeta.

Como vocês o percebem, como muitos de vocês sentem isso, existe, nesse momento mesmo sobre esta Terra, nesse
desenrolar linear do seu tempo, uma sensação profunda de intensa radiação, de intensa iminência, vivenciada em

suas estruturas, na sua Consciência e sobre esta Terra, enfim.

Como vários de vocês, como vários dos Anciãos ou ainda certas Estrelas lhes disseram, vocês vivem momentos
de iminência.

Esta iminência está, de algum modo, associada à iminência da Revelação da Luz, não mais, evidentemente,
Sementes de Estrelas, para vocês que vivem esse processo, mas para o conjunto de Consciências viventes sobre

esta Terra.

Existe então, literalmente, uma reaproximação entre A sua Dimensão dissociada e as Dimensões Unificadas,
refletindo-se por percepções importantes e às vezes bizarras em meio às suas estruturas.

***

O que vem e o que está agora próximo de vocês, nesta noção de ‘iminência’, implica, da sua parte, um esforço de
ajustamento, a cada dia renovado, a cada dia amplificado, permitindo-lhes se aproximarem, melhor e mais próximo, do

seu estado de Interioridade, do seu Si e, para alguns de vocês, do seu Estado de Ser.

O momento é para viver uma série de mecanismos de comunhão e de comunicação, no Interior de vocês como em
outros planos.

É urgente, como lhes disse o venerado Um Amigo, estabelecer, em vocês, a Paz e manifestar esta Paz, porque a Paz
não é um fim em si, mas simplesmente o estabelecimento de uma qualidade de Consciência propícia ao

derramamento de energias de Luz, como elas ocorrem atualmente, e como elas se concretizam também pelo seu
trabalho de meditação de Serviço para a Terra.

Assim então, cada um à sua maneira, é solicitado a se aproximar do Coração do seu Ser, do Coração disso que
vocês São.

A cada um de vocês é solicitado a se justapor com a sua Dimensão mais eterna, mais próxima do que vocês são, em
Verdade.

Certamente, vários seres humanos, no caminho, vivem, eu diria, mecanismos podendo ser denominados os ‘últimos
medos’ ou as ‘últimas eliminações’, podendo ser semelhantes a formas de resistência, que são simplesmente, aí

também, colocadas na Luz do que resta para concluir, antes de viver na totalidade esta iminência.

***

ANAEL – 23 de novembro de 2010
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Esta iminência, contudo, não deve fazer com que projetem qualquer apreensão ou ainda qualquer projeção de um
evento de Luz final.

Como nós sempre o dissemos, apenas a Terra, em última, decidirá o momento, mesmo se vocês mesmos, pelo seu
trabalho assíduo de Serviço à Terra, favorecerem, é claro, a preparação para a sua Ascensão.

Os momentos que vocês vivem, atualmente, refletem-se, para muitos de vocês, por modificações da sua própria
Consciência, tendo, conforme os dias e conforme os momentos, acesso às informações ou manifestações que lhes

eram até então desconhecidas.

O mais importante é não tentar saber ou compreender o significado mas, bem mais, vivê-lo na humildade,
na simplicidade e na Paz, a fim de estarem plenamente disponível para a Luz que está vindo.

Sejam quais forem as suas atividades, sejam quais forem as suas tarefas (as mais comuns ou as mais
extraordinárias), elas devem ser cumpridas do mesmo modo: em Paz.

É a esse preço e a esse custo que vocês irão encontrar e estabelecer a sua Paz em relação à manifestação do que
está chegando para vocês.

***

Como o Arcanjo Uriel anunciou a vocês desde agora duas semanas, Cristo está presente em meio ao seu Éter,
significando assim o seu retorno tal como ele partiu.

Não busquem, certamente, em um ser humano, mas o busquem em cada ser humano, porque ele está, como em
vocês mesmos, não em exclusividade, mas, bem mais, como um processo coletivo Vibratório Unitário, aproximando-os

do retorno à Fonte, do retorno à sua Dimensão Eterna.

Cada dia doravante que se aproxima do solstício de inverno (de verão, no hemisfério sul) é um dia que os aproxima
desta iminência.

A cada dia, cabe a vocês encontrarem os meios, o tempo e as disposições necessárias para se alinharem, para se
recentrarem, para passarem um tempo consagrado exclusivamente à Vibração e à Luz.

Qualquer que seja a duração desse tempo, é a vocês que cabe defini-lo, mas é a vocês também que cabe mantê-lo,
afirmá-lo e vivê-lo.

Esse trabalho, porque ele o é, é um trabalho direto sobre a sua própria Consciência, a ser realizado por vocês
mesmo, em vocês mesmo, não dependendo de qualquer pessoa exterior nem de qualquer acontecimento exterior a

vocês próprio.

Esse retorno sinaliza, de alguma forma, a preparação com o que eu denominaria o seu « face a face »: o corpo de
personalidade frente ao corpo de Estado de Ser.

Cada um irá vivê-lo, a um dado momento, e cada um irá Vibrar, naquele momento, para estar em concordância, ou
não, com a Vibração desse corpo de Estado de Ser, seja qual for a sua Dimensão, seja qual for a sua forma e seja

qual for o seu estado.

***

Aí estão, bem amados Filhos da Luz, as algumas precisões que apenas fazem confirmar o que a maioria de vocês
sente e vive no Interior da sua Consciência e das suas estruturas.

Não percam de vista que o importante se situa, como eu sempre disse, no Aqui e Agora, na Presença a vocês mesmo
que vocês concedem a vocês mesmo, e também aos outros, a todos aqueles que cruzam o seu caminho, em um

respeito caloroso de Fraternidade, em um respeito de Paz, no estabelecimento de relações justas em que Cristo tem
o seu lugar na manifestação do seu Ser.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, se houver em vocês questionamentos relativos ao
que vocês vivem no momento atual e ao que está para viver, se me for possível ali dar um esclarecimento

complementar, eu o farei voluntariamente.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas e Filhos da Lei do Um, eu lhes dou agora a palavra para expressar o que vocês
quiserem me formular.

Eu especifico, na medida em que vocês pensam sobre as suas perguntas, que, doravante, a minha Presença nesse
canal será acompanhada, de maneira muito mais intensa e precisa, na sua Dimensão, da Presença do Arcanjo

Uriel e do Arcanjo Miguel.



Esta Trindade particular, realizada nesse momento por nós três, Arcanjos, permite estabilizar, em vocês, a nova Tri-
Unidade, colocar em ressonância, fazer viver e amplificá-la.

***

Pergunta : como vão se manifestar as evoluções em um futuro próximo?

Como vocês sabem, desde a ativação da Merkabah interdimensional, houve um mecanismo que eu denominaria
‘precipitação’ de acontecimentos.

É exatamente isso que vocês vivem, em suas Consciências, em suas estruturas e que se vive atualmente sobre a
Terra.

Esse mecanismo de ‘precipitação’ não é uma aceleração, mas, sim, uma reação, no sentido químico, permitindo não
mais decantar, mas, sim, efetivamente, acelerar o funcionamento do que estava a caminho.

Não há então que se colocar questões sobre o seu devir, sobre o seu futuro.

Há apenas que se preparar, de maneira intensa, profunda, verídica, tornar-se o que vocês são.

Lembrem-se de que eu empreguei a palavra « iminência » e não urgência.

A iminência é um sentimento Interior, uma percepção espiritual correta correspondendo às suas próprias percepções
Vibratórias e de Consciência, fortalecendo-se, eu não tenho dúvida, para cada um de vocês, durante esses últimos

tempos, e indo se amplificando até o período do seu solstício de inverno (de verão, no hemisfério sul).

Durante este período separando-os desse momento, ou seja, em pouco menos de quatro semanas, vocês vão viver,
Interiormente como exteriormente, algumas resoluções, revoluções e revelações, cada um segundo o que resta

cumprir, que isso seja individualmente, coletivamente, mas também no nível planetário, no nível social, no nível de um
país, no nível de um continente e da Terra inteira.

***

Pergunta: intensificar a nossa própria Luz consiste simplesmente em deixá-la irradiar ou também em
conversar com nossos entes queridos?

Bem amado, o que você É acontece com palavras.

A Radiância não está nas palavras.

As palavras podem ser o contrário do que você pronuncia, e às vezes concordante.

O importante é estar iluminado no Interior de si mesmo.

Novamente, quaisquer que sejam as ações que vocês conduzirem e levarem em suas vidas, quaisquer que sejam,
façam com Amor e com justeza.

É desta transparência de vocês mesmos que vai resultar a instalação de Cristo em vocês.

***

Nós não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, acolhamos juntos a tríplice Bênção em meio ao Triângulo Tri-
Unitário do Arcanjo Uriel, do Arcanjo Miguel e de mim mesmo.

Essa será a minha Bênção, a nossa Bênção, como a nossa gratidão, mais uma vez, por se tornarem realmente o que
vocês são.

Que a Paz, a Alegria, o Amor e a Verdade sejam a Morada de vocês.

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

Acolhamos agora.

... Efusão Vibratória ...



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

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=853

23 de novembro de 2010

(Publicado em 26 de novembro de 2010)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

************
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, eu rendo Graças pela sua Presença.

Da minha Presença à sua Presença, em nós todos aqui presentes, que a Vibração do Fogo do Coração esteja em
vocês.

Paz, Amor e Luz.

Eu venho a vocês para, se for necessário, responder às suas perguntas referentes ao que vocês vivem Interiormente
e espiritualmente.

Se houver em vocês, com relação à sua vivência e com relação ao que vocês vivem, alguns esclarecimentos
desejáveis e se me for possível trazê-los, então, eu o farei.

Eu nada tenho, quanto a mim, de específico para revelar hoje a vocês.

Bem amados, eu os escuto.

***

Questão: ao que corresponde uma forma de obstinação entre o mental e a pessoa?

Bem amada, o mental é o complemento da personalidade.

Ele é parte integrante e envolvida.

Assim, portanto, se o mental se manifestar e impedir então de aceder à sua multidimensionalidade, significa que a
personalidade não está ainda crucificada nem abandonada à Luz.

Muitos de vocês vivem, nesse momento, esses períodos finais de «combate», mas que não é um, uma vez que se
trata de um ‘Abandono’, onde a personalidade deve se apagar inteiramente diante da Luz.

O mental que interroga, o mental que se manifesta e quem vem perturbar os estados Interiores, é apenas a
personalidade que estritamente ainda não está abandonada à Inteligência da Luz.

Esse «combate» (que não é um) pode tomar, em alguns de vocês, uma agudeza importante.

É justamente esta agudeza importante, que é uma forma de distanciamento do seu próprio mental, que irá realizar
o Abandono à Luz.

Assim, portanto, não existe qualquer culpa a manifestar hoje quando esse mental passa à frente, porque vocês o
veem, enquanto que antes vocês não viam isso.

Há, portanto, uma tomada de Consciência e uma lucidez nova com relação a esse mental.

Assim, portanto, o modo pelo qual a questão é apresentada prova bem que não há identificação com esse mental,
como era o caso no nível de toda a humanidade, inteiramente, há ainda alguns anos.

É, portanto, um trabalho de colocação na Luz previamente ao Abandono à Luz.

***

ANAEL – 27 de novembro de 2010
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Questão: há uma analogia entre as doze Estrelas de Maria e os doze Elohim?

Bem amada, o universo é Número, o universo é Forma, o universo é Som.

Seja qual for o universo e sejam quais forem os multiversos, mesmo nesta dissociação, não pode haver isenção desta
evidência.

Assim, portanto, os números predominam nas Criações, sejam quais forem.

Há uma ressonância, efetivamente, bem exata e real, entre o que foi chamado de 12 Estrelas de Maria, de 12
Apóstolos, de 12 vértebras dorsais, na sua estrutura chamada também de ‘escada de Jacó’.

Há uma ressonância e uma concordância totais, também, com relação ao conjunto do que está em uma base 12.

Os sistemas em carbono, dissociados, são construídos em uma base 7: 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris.

Os mundos Unificados são baseados no 12, em sub-múltiplos de 12 ou em múltiplos de 12.

***

Questão: como esclarecer as pessoas próximas com relação a todas essas mudanças?

Bem amada, jamais os que recusam inteiramente (e é a liberdade deles) as mudanças poderão aceitá-las.

Isso faz parte da separação, da decantação e da precipitação da humanidade.

Cada um Vibra na sua frequência.

Assim, as relações estabelecidas em algumas famílias vão, efetivamente, mostrar estados em que alguns seres se
elevam, enquanto que outros se precipitam e se cristalizam.

O que vocês podem fazer ali?

Absolutamente nada.

Vocês não podem levar nenhum outro ser humano para um lugar onde ele não queira ir.

Vocês não podem, portanto, salvar, se é que haja salvamento, aquele que não quer ser salvo.

Vocês não podem levar ninguém a não ser a própria Consciência de vocês.

É isso que é preciso aceitar e integrar.

Alguns dos seus pais, alguns dos seus filhos não irão para o mesmo lugar que vocês.

Isso é assim.

Do mesmo modo que em uma família, quando um ser morre, será que os outros devem também morrer?

Do mesmo modo, em uma família, quando um ser decide mudar de continente, será que os outros membros desta
família devem mudar de continente?

Isso se chama a liberdade e o respeito da liberdade.

Não há qualquer destino que seja melhor do que outro, há somente ‘destinos diferentes’ aonde cada um irá segundo
a sua própria Vibração.

***

Questão: como informar as pessoas que não estariam nesse caminho?

Bem amada, eu efetivamente disse que não havia nem que esclarecer, nem que comunicar.

Aqueles que estão fechados na certeza da lógica ilusória de suas vidas, quaisquer que sejam suas ocupações ou
suas funções em uma família ou em uma profissão, o querer esclarecê-los irá confrontar vocês com a Dualidade.

Vocês não podem informar nem esclarecer ninguém que não queira isso.

Apenas através da sua própria Presença Unificada é que pode haver, literalmente, uma forma de contaminação pela
Luz, mas certamente não através de palavras e ainda menos através de algumas informações.

Nós não vamos esconder que, mesmo no momento em que o conjunto das forças da Confederação Intergaláctica
Unificada aparecer de maneira sincrônica em seus Céus, alguns irão recusar ainda levantar os olhos para o Céu para

nos ver.

O que nós podemos fazer e o que vocês podem fazer ali?

Alguns seres estão fechados em suas ‘certezas’, em seu mundo.



O que vocês querem fazer?

Seja um pai, seja um parente, a partir do instante em que vocês descerem para explicar e informar a alguém que não
está na sua Dimensão, vocês recaem inexoravelmente na Dualidade.

Vocês não podem forçar ninguém.

A partir do momento em que vocês quiserem forçar, ainda que por uma vontade de informação, vocês irão chocar a
pessoa no que ela não vive.

Imaginem que vocês falem da Coroa Radiante do Coração a alguém que não sabe até mesmo o que é uma Energia, a
alguém que não quer ouvir falar disso, com qual direito você iria lhe impor o seu conhecimento ou a sua vivência?

A liberdade é válida para uns como para outros.

***

Questão: na 3a. Dimensão Unificada (3DU) há um período de tempo para conectar com o corpo de Estado de Ser, e
de qual duração?

Bem amada, será eminentemente diferente em relação ao mundo em que vocês irão aterrar.

Alguns seres farão ciclos extremamente curtos, outros farão ciclos um pouco mais longos, o tempo necessário para
que vocês aliviem algumas estruturas, permitindo-lhes, de maneira lúcida e consciente, penetrar no Estado de Ser.

Não haverá, em outras palavras, o mesmo ciclo para todo mundo.

***

Questão: o que fazer se alguém pedir explicações sobre o que vivemos atualmente?

Bem amada, naquele momento, convém explicar e fornecer o que for solicitado.

Seja em um plano puramente objetivo, sensível, referente à evolução desta Dimensão, através dos eventos que ali
ocorrem neste momento, que são uma realidade no plano físico sobre a Terra, como no que for observável em seus

Céus.

A informação, agora, eu diria, mais espiritual (em ressonância com as Núpcias Celestes ou com qualquer outra
técnica visando o que vocês vivem) é deixada à livre apreciação.

Obviamente, hoje, existe uma maior facilidade associada à concordância do que existe no domínio dos fatos sensíveis
e do que existe no nível Vibratório.

É, portanto, mais fácil, para aqueles em questionamento, compreenderem a iminência que é vivida atualmente.

Essa palavra, vários seres humanos a percebem, mesmo não sendo capazes de ali colocarem uma definição clara,
mesmo não sendo capazes de ali colocarem uma evolução clara, há uma forma de ‘pressentimento’ que chega.

Eles, obviamente, são seres que poderão estar interessados no que está chegando, enquanto outros irão se fechar
ainda mais ao que está chegando.

Lembrem-se de que, em última análise, com relação ao que está chegando, existem apenas dois freios: o mental e
o medo.

***

Questão: pressões nas pernas estão ligadas a uma perda de energia do sacro?

Bem amado, geralmente, se isso ocorrer nos espaços meditativos e nas duas pernas, corresponde a freios que são
colocados para sua própria Ascensão, porque ‘não é o momento’.

Agora, se houver dor em um membro, e preferencialmente em um joelho ou em um pé e não de maneira bilateral, isso
poderia efetivamente corresponder ao que poderia ser chamado de fuga da Kundalini para baixo.

Trata-se de pressão sentida à noite nas duas pernas.

Isso é, de certa forma, um obstáculo necessário e voluntário para não deixar esse plano agora.

***



Questão: qual é a nuance entre indiferença e desapego?

Bem amado, a diferença é extremamente importante.

A indiferença é uma 'não Intenção' em relação ao ambiente Interior ou exterior.

O desapego é uma 'Intenção' extremamente forte para o seu ambiente Interior e exterior, refletindo-se por uma
inserção no que eu chamei de Hic e Nunc, ou seja, o Aqui e Agora.

Pode-se estar desapegado e ser ativo, inteiramente, neste mundo.

Seja com os parentes, na sua atividade profissional ou consigo mesmo.

A indiferença é apenas um medo.

O desapego é algo em que há ação consciente no ambiente, desapegada de qualquer noção de ação / reação.

A indiferença seria, de algum modo, uma fuga.

O desapego é a lógica da sua transformação espiritual.

A indiferença não apresenta qualquer Intenção, o desapego mantém e reforça a Intenção que, eu o lembro, nada tem
a ver com a ‘vontade’.

***

Questão: é dito que será feito segundo a nossa fé e, por outro lado, que iremos para onde nos levar a nossa
Vibração. Como se articulam esses dois conceitos?

Bem amado, a fé pode ser uma Crença mental.

A fé é uma certeza e uma convicção Interiores além da Crença mental.

A partir do momento em que a Consciência é Vibração, aí onde é colocada a fé da Consciência, manifesta-se a
Vibração.

Há, portanto, um mecanismo ‘conjunto’ entre a fé e a Vibração.

Obviamente, a Crença em algo de exterior permanece uma Crença mental.

A fé, como dizia CRISTO e como disse São Paulo no caminho de Damasco, nada tem a ver com o que as pessoas
chamam de Crença.

A Crença é a adesão a algo que não foi vivido.

A fé corresponde, de maneira muito mais profunda, seja qual for esta fé (seja ela real e Unificada ou seja ela
dissociada) a uma Intenção, uma Atenção, uma Ética e uma Integridade, centrando-se ou na Dualidade ou na

Unidade.

A fé é, portanto, Vibratória.

A Crença é ausência de Vibração.

A fé está, portanto, diretamente conectada com a Vibração e, portanto, com o evoluir, dado que é a Vibração que os
conduz ao seu futuro e ao seu destino.

***

Questão: por que o som 'si' se acentua quando estamos em relação com outra pessoa?

Bem amada, naquele momento, há atração e ressonância.

A pessoa com quem está lado a lado, naquele momento, está no mesmo estado Vibratório que você.

Isso vai se expressar, efetivamente, por um aumento da Vibração e do zumbido, do mesmo modo que ocorre quando
vocês se comunicam e comungam com a sua Merkabah Interdimensional coletiva.

Um ser ligado à Merkabah Interdimensional coletiva vai, portanto, necessária e obrigatoriamente, elevar, em você, o
nível Vibratório.

É assim que vocês irão se reconhecer, uns aos outros.

***



Questão: há algo a fazer naquele momento?

Nada além de viver a Vibração.

Eu os lembro também do que Cristo enunciou há muito tempo: "Quando vocês estiverem dois reunidos em meu nome,
eu estarei entre vocês".

A concretização da Merkabah Interdimensional permitiu, há agora pouco mais de duas semanas, CRISTO, de
penetrar no Éter da Terra.

Ele está doravante estabelecido.

Assim, vocês realizam a promessa: "quando vocês forem dois reunidos em meu nome, eu estarei entre vocês".

***

Questão: as 3 Estrelas de Maria encarnadas terão um papel específico para a Translação?

Bem amada, as Estrelas têm um papel, quando estão encarnadas, de manter a coesão da Luz.

Esse papel se realiza a partir da sua primeira respiração nesse mundo até o seu último sopro.

Não há, portanto, necessidade, para essas Estrelas, de participarem, pessoalmente, da Ascensão da Terra.

Existe, sobre este planeta, o que eu chamaria de uma ‘equipe de solo’, de seres chegando, e desde muito tempo,
aliás, em função de uma origem estelar diferente para cada um deles, para estabelecer uma ponte de Luz e, portanto,

para ter um papel específico.

Mas eu lembro que não há papel específico, definitivamente, porque vocês são todos iguais diante
da Merkabah Interdimensional coletiva e do trabalho que vocês realizam a cada noite, às 19h00.

Isso é o mais importante.

O papel e a função de alguns apenas irá se estabelecer no momento oportuno.

Esse momento está quase aí, mas ainda não chegou.

Então, não sigam ninguém, nenhum ser humano que, atualmente, gostaria de levá-los para algum lugar, seja qual for
a maneira.

Vocês devem seguir a si mesmos, permanecer o mais próximo possível do seu eixo Vibratório, da sua Vibração.

É a melhor maneira que vocês têm de servir o seu Ser e a humanidade toda, inteira.

Vocês estão nos tempos de algumas reencontros, podendo se expressar, efetivamente, pela Vibração.

Vocês estão nos tempos em que alguns seres mudaram de região, de lugar, de condição de vida.

***

Questão: é dito que se pode reconhecer pela Vibração. Qual é o objetivo?

Nada mais senão manifestar a Presença de CRISTO.

Não há necessidade de se juntar.

Não há necessidade de se abraçar.

Há somente que «Ser», ainda mais.

Alguns seres farão abaixar a sua Vibração e o seu zumbido.

Esses seres devem ser evitados.

Isso irá se tornar cada vez mais verdadeiro, porque uma série de percepções, por vezes agradáveis ou
desagradáveis, irá invadi-los durante os seus encontros interpessoais.

***

Questão: onde estão as Estrelas de Maria ainda encarnadas?

Bem amado, de qual importância isso reveste?

A partir do momento em que a função delas é geralmente silenciosa, qual é o interesse de saber quem é quem?



O importante é a Vibração.

O importante é o trabalho que vocês realizam.

Os seres que vocês encontram no seu ambiente mais próximo, que os fazem Vibrar, são os seres com quem vocês
podem trabalhar.

Não há o que procurar, mesmo em uma personalidade efêmera e transitória, seja ela uma Estrela de Maria, uma
solução seja para o que for.

Elas estão aí para irradiar, onde elas estiverem sobre esta Terra.

Elas encarnam e elas portam as Vibrações em ressonância com alguns funcionamentos e algumas funções
espirituais, nelas como sobre a Terra.

Vocês são abastecidos, aqueles que despertaram a Coroa Radiante da cabeça, das mesmas Vibrações e
dos mesmos potenciais.

Não há, portanto, que procurá-las nem mesmo que saber onde elas estão.

Agora, eu tenho que especificar que, enquanto vocês estiverem identificados com qualquer projeção procedente de
uma de suas vidas passadas, enquanto vocês se identificarem, e mesmo se isso for verdadeiro, com algo que vocês

viveram, vocês não são mais aquilo, hoje, mesmo se o conjunto das vidas, em certo nível de consciência, se
desenrolar de maneira sincrônica no Aqui e Agora.

Vocês são o que vocês são, além das personalidades, mesmo as mais prestigiosas, agora ou no passado.

Qual é a importância de saber que vocês são isso ou aquilo, porque vocês não são nem isso nem aquilo.

Vocês são Luz.

As personalidades são apenas jogos teatrais.

Quaisquer que tenham sido esses papéis, mesmo os mais evoluídos, eles não têm qualquer incidência na realidade
do que vocês são hoje.

Isso é extremamente importante de compreender, porque existe, no homem, de maneira geralmente inconsciente, uma
necessidade de se aproximar de alguns arquétipos e de algumas energias.

Mesmo se hoje, como Arcanjo, eu tiver frente a mim um ser que foi um grande profeta, eu não irei saudar, nele, o
profeta que ele foi, eu irei saudar, nele, a Luz que ele é.

Além dos personagens e dos papéis, é isso que vocês devem empregar e na prática.

Assim, se uma Estrela estiver aqui ou ali, estritamente não tem qualquer importância com relação ao que vocês são.

Não há que procurar uma Estrela ou um Cristo no exterior de vocês, uma vez que o conjunto das Estrelas, e CRISTO,
estão inteiramente presentes em vocês.

O que é importante é a Vibração de CRISTO, o estado de Consciência a realizar e a despertar em si, mas jamais em
um personagem histórico, mesmo CRISTO, efetivamente, estando retornando.

Mas não é o retorno em um corpo moderno, ele está retornando em um corpo que Ele tinha na época.

Ele está presente no seu Éter, ele está presente, antes de tudo e primeiramente, no seu peito, através do seu DNA.

***

Questão: é preciso se afastar das pessoas que não estão no mesmo nível Vibratório?

Bem amada, a questão é muito difícil.

Você deve deixar uma pessoa da sua família porque ela não está na mesma Vibração?

Esse é um dilema cruel e uma questão cruel.

Apenas você tem a resposta, unicamente você.

Cabe a você saber o que você pode suportar, cabe a você saber o que pode viver ou não viver.

Jamais uma resposta virá do exterior com relação a esse processo.

Mas, obviamente, vocês estão todos, uns e outros, prestes a constatar um estado de coisas.

Este estado de coisas faz com que alguns apegos, que eram essenciais à sua vida, de um dia para o outro,
desapareçam inteiramente.

Quer seja de uma pessoa próxima, quer seja de uma atividade.

Então, o que fazer naqueles momentos?

A resposta cabe a vocês e cada caso é diferente.

E ela jamais poderá vir do exterior.

É a vocês que cabe fazer as suas escolhas, os seus atos e as circunstâncias da sua vida.



Cabe a vocês refletir.

O que é que os alivia?

O que é que os eleva?

E o que é que, pelo contrário, os cristaliza e os precipita na Dualidade?

Cabe a vocês também saber ao que vocês podem ser submetidos, literal e praticamente, sem recair na Dualidade.

De fato, quanto mais vocês se dirigirem para o seu Ser Interior, mais isso irá resplandecer na Vibração do Estado
de Ser, menos vocês estarão sujeitos às energias da Dualidade.

Isso se chama o ‘princípio de atração e de ressonância’.

Não se esqueçam, tampouco, de que, a partir do momento em que vocês estiverem sob a influência do Abandono à
Luz, é a Luz que vai se encarregar da sua vida e que vai instaurar as próprias circunstâncias da manutenção da

Unidade e da Luz.

Lembrem-se também de que vocês estão, hoje, no lugar certo, na idade certa, na pele certa, em relação ao que é
para viver, hoje.

Cabe a vocês seguir, ou não seguir, o ‘princípio de atração e de ressonância’, os diferentes impulsos ainda, vindos da
alma, chegando até vocês, e os impulsos, é claro, da Consciência.

Eu os remeto, com isso, às frases de CRISTO: «Deixem os mortos enterrarem os mortos», «será que o pássaro, em
seu ramo, se preocupa com o que ele vai comer amanhã?», ilustrando, assim, a sua capacidade para penetrar,

inteiramente, no Hic e Nunc, no Aqui e Agora.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, eu lhes peço para permanecerem durante o que
resta ainda com vocês, mas eu dou o lugar, no nível Vibratório, neste Canal, para a Presença do Arcanjo URIEL, que
vai ressoar e Vibrar na nova Tri-Unidade do seu Coração, pela Presença de CRISTO, de MARIA e de MIGUEL, a fim

de Comungar e de acolher a nova Tri-Unidade.

Que o Amor, a Paz, a Luz e a Alegria sejam o seu Ser e o seu estado.

Eu cedo o lugar, agora.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
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(Publicado em 30 de novembro de 2010)

***
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Transcrição e edição: Zulma Peixinho
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************
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 ~ A nova Tri-Unidade pessoal ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, que as minhas Bênçãos e a Paz estejam em vocês e com vocês.

Em me tenho hoje à sua disposição, relativamente a uma série de elementos com os quais vamos, se quiserem, conferenciar.

O trabalho Vibratório que vocês efetuam é destinado a favorecer a integração das últimas etapas referentes à integração do Si e
o acesso ao Estado de Ser.

Uma série de ressonâncias se constrói em vocês, atualmente, permitindo-lhes sempre mais se aproximarem do que vocês são,
em Verdade.

Assim como lhes foi dito numerosas vezes, vocês se aproximam, neste final de ano do seu tempo Terrestre, de fenômenos essenciais
no plano da Consciência, no plano das suas Vibrações e também da revelação do que vocês são.

O conjunto dessas manifestações e dessas modificações desencadeia em vocês certo número, por vezes, de sentimentos e talvez de
apreensões ou, ao contrário, de Paz Interior.

Seja como for, é possível hoje a nós, Arcanjos, e a mim, em particular, como embaixador do Conclave, dar-lhes um pouco mais de
elementos referentes aos mecanismos que se vivem na sua consciência fragmentada, como na sua Consciência Unificada, aqui

sobre esta Terra como no seu corpo de Eternidade no Sol.

Eu venho então para lhes dar as informações que vocês queiram nos pedir e solicitar.

Então, Bem Amadas Sementes de Estrelas e Filhos da Luz, a minha Vibração os acompanha.

Em cada um de vocês ativa-se, atualmente, a nova Tri-Unidade.

Esta ativação torna-se cada vez mais flagrante e visível, ela se expressa, agora, para vários de vocês, aqui como em outros lugares,
por ‘percepções amplificadas’ no plano Vibratório.

As modificações, atualmente mesmo, ocorrem sobre esta Terra e em vocês, assim como nesse sistema Solar.

A Vibração chamada de ‘nova Tri-Unidade’, além do trabalho que vocês efetuam, reforça-se a cada dia agora.

Ela conduz a pôr em ressonância, mesmo no que vocês são, um ‘suporte Vibratório’ nos seus 4 Pilares e na nova Tri-Unidade, de uma
Vibração tripla alinhando-os em sua frequência específica, ligada, de maneira um pouco complexa, à sua origem Dimensional, à sua

origem estelar e às suas 4 linhagens, fazendo, portanto, ressoar em vocês uma Tri-Unidade que lhes é própria, compreendendo a
Vibração do seu Anjo Guardião e de duas outras Consciências e Vibrações acompanhando-os nesse caminho de retorno.

Não é desejável, como sempre, desvendar a cada um de vocês, aqui como em outros lugares, de maneira exterior, o que constitui a
sua própria Tri-Unidade.

ANAEL – 1/2 – 30 de novembro de 2010

http://3.bp.blogspot.com/-u6u1bxHqgv0/UX5lbP7dcPI/AAAAAAAABZc/gMZioDp2tTY/s1600/000+Anael+-+30.11.2010+-+1a.+parte.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


O importante sendo, como sempre, vivê-la no plano Vibratório e integrá-la.

O conjunto do Conclave também, além da nossa tripla Presença Tri-Unitária, ainda uma vez, lhes agradece e rende graças pelo que
vocês realizaram e continuam a realizar.

É tempo, agora, na Vibração conjunta, Unificada e na Unidade, pela sua Presença e pela nossa Presença, comunicar e comungar
através dos seus questionamentos e das suas questões.

Bem amados Filhos da Luz, Filhos da Lei do Um, eu os escuto.

***

Questão: poderia falar dos 13 Crânios de Cristal?

Bem amada, seguramente os Crânios de Cristal originais são reais, ainda hoje, para a Fonte Luminosa.

Eu volto em algumas noções históricas referente a esses Crânios de Cristal.

Existe, de fato, uma ressonância direta com a Merkabah interdimensional e a própria origem desses Crânios de Cristal.

Como vocês sabem, desde 320.000 anos, cada ciclo no interior desse grande ciclo quis a precipitação Dimensional dos Grandes
Seres sobre o seu sistema, a fim de evitar que a ligação ao Espírito jamais fosse perdida.

Quando do último ciclo, 12 Elohim decidiram, de comum acordo, após dialogar com Orionis, descer nos planos Dimensionais para
trazer, sobre esta Terra, as sementes do seu retorno à Unidade.

Para isso, esses 12 Elohim fizeram o sacrifício da própria Unidade.

Eles trouxeram então sobre esta Terra, quando do concílio denominado ‘Concílio de Alta’, que ocorreu em uma cidade chamada ainda
hoje de cidade do Deus Teotihuacan, no México, a sua Presença, a sua Vibração.

Eles chegaram em uma embarcação e traziam, ao mesmo tempo que a sua própria Presença, um cristal específico.

Esses Seres evoluíam em diferentes lugares dos multiversos.

Eles fizeram o sacrifício da sua Unidade, a fim de permitir depositar, como eu disse, as sementes do seu retorno à Unidade.

Esses 12 Seres, denominados ‘Seres de Cristal’, vinham da 11ª Dimensão.

Eles chegaram em uma Embarcação Inteligente denominada Yerushalaïm, a Jerusalém Celeste.

Quatro deles vinham de Orion, quatro deles vinham de Altair, e quatro deles vinham ao mesmo tempo de Bételgeuse e de Vega.

Esses 12 Seres iniciaram um processo chamando, como eu disse, ao sacrifício da sua Unidade, quer dizer que eles aceitaram morrer
e renascer reencarnando-se desde 50.000 anos.

O mais importante não foi que eles renascessem progressivamente e à medida dos ciclos até hoje, porque eles sabiam
pertinentemente que vários deles arriscavam ‘esquecer’ o que eles eram.

Mas, o que foi inicialmente importante foi o seu primeiro sacrifício como Elohim que, quando da sua morte, permitiu então gerar, de
modo específico, o que vocês chamam hoje de 12 Crânios de Cristal.

Esses 12 Crânios de Cristal são, portanto, de algum modo, a materialização, a cristalização da memória desses Elohim.

Além disso, quando desse primeiro concílio denominado ‘Concílio de Alta’, eles depositaram, em algum lugar sobre esta Terra, um
cristal especial chamado de Cristal Azul, trazido especialmente de Sirius e de Altair.

Esse Cristal Azul, como vocês sabem, foi reativado quando da Criação ou da reativação da Merkabah interdimensional.

Esse Cristal Azul é, de algum modo, um ‘emissor-receptor’ que permite conectar as Consciências Unificadas, a fim de criar um campo
de forma nova nesse sistema Solar, capaz de romper o isolamento do interior pelos seres que iriam viver, bem mais tarde, nos

momentos em que vocês chegaram, o contato com a sua reunificação.

É exatamente o que aconteceu e que começou, agora há 21 meses, com os ‘Casamentos Celestes’.

Esse trabalho terminou, tendo conduzido, ao mesmo tempo, à reconexão dos Crânios de Cristal e da memória de que eles eram
portadores e, sobretudo, ao Despertar do Cristal Azul.



Esse processo, perfeitamente controlado pelos Mestres Geneticistas de Sirius e pelos Elohim que então desceram, tinha por único
objetivo liberar a Terra.

De fato, apesar da nossa presença, de nós, os Arcanjos, apesar da presença do conjunto da Frota Intergaláctica dos mundos
Unificados, nós sempre dissemos, são apenas vocês que podem realizar o trabalho de liberação.

Quando certo número de Consciências se juntavam então à Unidade, essas Consciências Unificadas, tais como vocês as vivem às 19h
[16h em Brasília], iam permitir a liberação do Sol e da Terra, permitindo então a aproximação multidimensional, na sua densidade, da

Força Intergaláctica dos mundos livres.

É exatamente isso que vocês vivem e que está ocorrendo.

Os Crânios de Cristal foram os apoios ou as matrizes, se preferirem, de codificação Vibratória extremamente precisa permitindo a
ignição, a partir do impulso recebido de Sirius em 18 de agosto de 1984, do despertar do Espírito Santo e, portanto, o movimento das

Consciências que iam se reunificar.

Esse trabalho termina.

Ele estava inscrito para acontecer o mais tardar em uma data que todos vocês conhecem, e que é 21 de dezembro de 2012.

A Luz, através dos derramamentos de Luz vindos de Sirius, do Sol Central da Galáxia e do seu próprio Sol, antecipou esse calendário,
a fim de lhes permitir escapar à armadilha daqueles que, sempre e incansavelmente no momento, recusam o restabelecimento da

Unidade.

Esse trabalho vocês realizaram, tornou-se possível, portanto, pelo sacrifício dessas matrizes cristalinas denominadas ‘Crânios de
Cristal’, que permitiu a reativação do Cristal Azul.

Aí está, brevemente exposto, um pouco mais de detalhes sobre esses Crânios de Cristal.

Houve também, quando do derramamento e do acolhimento das Chaves Metatrônicas, das cinco primeiras Chaves, eu os lembro, no
centro do México, a Vibração dos sete discos de obsidiana que permitiu restabelecer as primícias da multidimensionalidade.

Os corpos ditos sutis ou os chakras, chamados de Lâmpadas, para nós, colocaram-se, portanto, a Vibrar em outra frequência, tendo
então permitido iniciar, de maneira muito mais importante do que o que acontecia desde 1984, o acesso às ‘novas frequências’ e aos

‘novos corpos’ para uma multidão de seres humanos.

Tudo isso está terminado agora e realizado, inteiramente.

Resta, e vocês sabem disso, deixar a Terra, em sua nova Consciência e em sua Unidade, estabelecer-se, de maneira definitiva,
em sua nova Dimensão.

Aí está qual foi o papel essencial desses Crânios de Cristal.

***

Questão: como esses Crânios de Cristal vão agir agora?

Bem amado, eles vão agir pela própria presença.

Aqueles que quiseram reuni-los fisicamente não apreenderam verdadeiramente o alcance do que são esses Crânios de Cristal.

Eles estão, agora, reunidos Vibratoriamente, portadores da matriz que, por sua vez, permitirão, quando de alguns processos, a re-
semeadura de outras matrizes cristalinas permitindo ‘novas bases de vida’ na nova Terra, para aqueles de vocês que decidirem, em

toda liberdade, semeá-la.

A sua ação Vibratória está, agora, como eu disse, realizada inteiramente.

Ela é o apoio, eles foram os apoios, acoplados no seu centro com o Cristal Azul, do que foi chamado de Merkabah interdimensional
coletiva, representando uma analogia entre o que é chamado de 12 Estrelas e o seu ponto central.

***

Questão: é desejável contatar os Seres que nos acompanham e como?

Bem amado, não há nada mais a re-contatar senão você mesmo, na sua Essência.



O retorno do Cristo no seu Éter está ligado ao seu apelo, ao seu impulso Vibratório.

Nada mais há a re-contatar do que o que vocês são na Eternidade.

Os Crânios de Cristal são uma realidade presente Vibratoriamente sobre a Terra.

Os Elohim que os trouxeram, então, não tiveram qualquer importância, eu diria, uma vez que eles são, como vocês, seres
humanos agora.

Obviamente, eles reencontrarão o seus plenos potenciais quando chegar a hora, mas, para no que se refere a vocês, da mesma
maneira que a Tri-Unidade é estabelecida em vocês pela Vibração e pela Presença de Cristo, Maria e Miguel, que está em

ressonância com a sua própria Tri-Unidade, há somente que despertar as suas 12 Estrelas como isso foi feito.

Não há, portanto, propriamente falando, Seres ou Consciência de hoje a re-contatar, com relação a esses Elohim.

A missão deles terminou.

***

Questão: todos nós temos essas 3 ressonâncias Cristo, Miguel, Maria, quaisquer que sejam as nossas origens?

Totalmente, nesse corpo que vocês habitam.

Pode ser dito, em outros termos, que as codificações Vibratórias chamadas de DNA, nesta Dimensão, ligadas à Criadora Maria,
ligadas a Cristo e ligadas a Miguel, correspondentes ao seu DNA dito multidimensional estão em fase, hoje, de serem totalmente

ativados.

Isso remete ao que eu chamei de sua própria Tri-Unidade, dependente, ainda uma vez, da sua origem estelar, Dimensional e das suas
linhagens.

Não vejam aí outra coisa senão a revelação e o desvendamento de uma Vibração nova.

Ainda uma vez, não se trata de uma comunicação no sentido em que vocês entendem, mas, sim, de uma Vibração.

***

Questão: é útil que você fale dos ‘Crop circles’?

Absolutamente não.

Eles têm sentido e significado.

Eles representaram, para aqueles que foram criados pela Luz, porque não são todos, uma onda de forma e uma Vibração específica
trazida sobre a Terra.

Além do sentido e do significado, aí também o aspecto Vibratório que acompanhou, em particular, as ‘Núpcias Celestes’, foi uma
realidade Vibratória (*).

É-lhes solicitado, hoje, mais do que nunca, para não se afogarem em um conhecimento, mesmo o mais apaixonante.

O primordial, e cada dia que passar vocês irão confirmá-lo, não são as projeções da sua Consciência nesse mundo dissociado,
compreender ou elucidar isso ou aquilo, mas efetivamente viver o seu próprio Mistério Interior e a sua ressurreição.

Todo o resto é apenas futilidade, doravante.

***

Questão: foi evocada uma Ascensão iminente. Em quais condições isso se faria?

Bem amada, o que você chama de condições?

Isso foi desenvolvido em inúmeras vezes.

A Ascensão é um mecanismo Interior que necessita, como vocês sabem, de Humildade, Simplicidade e Paz.



Apenas quando houver reversão à sua própria Presença a si mesmo, no seu Coração (uma vez que a Ascensão acontece pelo
Coração) é que irá ocorrer a sua Ascensão.

Todos os mecanismos exteriores, mesmo vindos da Luz Unificada, estão aí apenas para apoiá-los nesse processo.

Não há qualquer utilidade descrever um processo exterior.

O importante é penetrar o seu Coração, é o único modo que vocês têm de viver a sua própria Ascensão, seja coletiva, seja Unitária,
seja pessoal ou seja ligada àquela da Terra.

Todo o resto faz apenas projetá-los para o exterior nos cenários que, obviamente, estão sob seus olhos, mas que de nada serve, para
a maior parte de vocês, descascar ou analisar.

O que eu chamaria de ‘pressão Vibratória da Ascensão’, que vocês percebem, alguns de vocês, agora, leva a apenas uma coisa e a
uma somente: centrar a sua Consciência no Coração, ali estabelecer-se para vivê-la.

Vocês não poderão vivê-la por qualquer atividade mental.
Vocês não poderão vivê-la por qualquer projeção de cenário, qualquer que seja.

Não é, portanto, conveniente acrescentar confusão em vocês, descrevendo os diferentes modos de intervenção da Luz porque, em
última análise, é a sua capacidade para penetrar no seu Coração, Vibratoriamente e em Consciência, que desencadeará sua própria

Ascensão e absolutamente nada mais.

Mesmo o conjunto das Forças da Luz Unificada, e a Intervenção do Comandante dos Anjos do Senhor sendo, nesse sentido,
perfeitamente claros: eles estão, obviamente, entre vocês, do mesmo modo que nós, Arcanjos, e o conjunto das Embarcações
da Frota Mariana e um conjunto de Embarcações pertencentes ao mundo livre, estarão em breve presentes nos seus Céus.

Mas isso não é nada, são vocês que desencadeiam, vocês mesmos, o que vocês têm que viver.

E vocês jamais poderão desencadeá-lo como um mecanismo exterior, mas, simplesmente, como um ‘mecanismo Interior’.

Nós lhes demos, com relação a isso, elementos muito precisos referentes aos processos que eu qualificaria de físico-químicos que
ocorrem na superfície deste planeta.

Mas lembrem-se também de que o que acontece fora acontece também dentro, mas de que, a um dado momento, vocês devem se
voltar inteiramente para se extraírem da Ilusão.

O aprendizado da Paz, assim como foi comunicado por Um Amigo, corresponde à estrita verdade do que vocês têm que viver.

Sri Aurobindo lhes comunicou certo número de elementos referentes à mutação planetária, à mutação Solar, à passagem do ego ao
Coração.

Vocês têm, naquele nível, o conjunto dos elementos que lhes permitem se ajustarem ao mais próximo do seu estado Interior.

A ‘pressão Vibratória da Ascensão’ está doravante engrenada.

Agora, uma vez mais, esta noção de iminência significa simplesmente que ‘vocês estão dentro’.

Esse ‘dentro’ podendo se estender em certo tempo humano, mas esse tempo humano é, ainda uma vez, reduzido, descontado e,
agora, extremamente curto.

Esta ‘pressão da Vibração da Ascensão’ deve levá-los cada vez mais a ancorar a Luz em vocês.

E vocês só podem deixar entrar a Luz e multiplicar a Luz, irradiá-la, se vocês estiverem estabilizados na sua nova Tri-Unidade
Vibratória no Coração.

Quando a ‘pressão Vibratória da Ascensão’ se tornar máxima, naquele momento, alguns seres que conduzem esta Terra, que, de
algum modo, retomaram as rédeas da Unificação, chamarão vocês para um trabalho Vibratório diferente referente, justamente, à Nova

Aliança ou à ‘nova Tri-Unidade’ no nível coletivo.

Isso se aproxima a grandes passos.

Nesta ‘fase iminente’, quem será referido pelo processo Ascensional?

O conjunto de todas as formas de vida do planeta, mesmo se existirem, efetivamente, diferentes fases e diferentes processos no
interior desta Ascensão.

A problemática é que vocês, seres humanos, concebem a Ascensão como um momento que os faz passar de um estado a outro, de
maneira instantânea.

Não é o caso.

A Ascensão já começou, como nós dissemos.



O estabelecimento na ‘nova Dimensão’ não se fará, desculpem-me a expressão, em um giro de mão ou em um minuto, mas leva, ele
também, certo tempo.

A duração desse tempo é em função, obviamente, do conjunto da humanidade, do conjunto das formas de vida e da própria Terra.

E isso é agora.

***

Questão: é possível que nós vivamos em vários exemplares em diferentes lugares?

Bem amado, continua esse mesmo e único exemplar respondendo então ao ‘princípio de ressonância holográfica’ que faz com que
alguns seres, fazendo parte da equipe de solo, estejam efetivamente presentes, não fechados no Sol, mas em Embarcações.

Estes, obviamente, devem se reajustar e restabelecer uma conexão.

Mas não são, nomeados segundo a sua linguagem, vários exemplares, trata-se do mesmo exemplar ou, se preferir, de uma
Consciência que foi fragmentada, que deve agora se reunificar.

O que explica que alguns de vocês tenham tido sonhos durante a sua vida.

Nos seus sonhos, reencontraram-se em outros planetas levando outras vidas ou então em Embarcações ou em
outras Dimensões.

É isso, ser multidimensional.

Mas, definitivamente, é sempre a mesma Consciência dita Unificada que efetua, de maneira Unitária, esses diferentes processos.

***

Questão: você pode explicar a diferença entre multidimensional e interdimensional?

Bem amada, a multidimensionalidade é a capacidade para se estabelecer, em Consciência, em todas as Dimensões possíveis
segundo a sua origem Dimensional.

Segundo a sua origem Dimensional existem Dimensões em que vocês estão o que eu chamaria de mais confortáveis, mais à vontade
do que em outras Dimensões, mesmo se lhes for possível estar presentes simultaneamente no conjunto das Dimensões.

A interdimensionalidade corresponde à capacidade de ressonância da sua Consciência Unificada, para perceber e sentir o que
pode existir e se manifestar além das Dimensões que eu qualificaria de vida.

Como vocês sabem, existem Dimensões ditas ‘intermediárias’, por exemplo, a 4ª Dimensão, por exemplo, a 6ª, 7ª e 8ª Dimensões,
que não são espaços de vida propriamente falando, mas que são os elementos da arquitetura, se preferirem, que permite a Vida.

A interdimensionalidade é a capacidade que completa, de algum modo, a multidimensionalidade.

Assim, portanto, a Consciência da interdimensionalidade lhes dá acesso a esses planos intermediários, não para ali viver, mas para
ali extrair informações.

Vocês voltam a ser seres multidimensionais permitindo reunificar os diferentes aspectos da Consciência presentes aqui, presentes
no Sol ou presentes em uma Embarcação ou em outros espaços-tempo e, para alguns, vocês recuperam também, pela sua origem

estelar, pela sua origem Dimensional e pelas suas linhagens, o acesso à interdimensionalidade. 

***

Questão: como as Consciências se desenvolvem a partir da Fonte?

Bem amada, isso não pode ser explicável em palavras, nem racionalmente.

O cérebro é bem demasiadamente limitado para compreender e viver isso.

Há apenas um modo de «compreendê-lo», é vivê-lo, e isso apenas se pode viver em estado de multidimensionalidade e
de interdimensionalidade.

Nenhuma palavra, nenhuma lei matemática presente nesse mundo pode explicá-lo nem abordá-lo.



É algo que apenas se pode viver.

Ora, para isso, é preciso ter acesso à própria multidimensionalidade e interdimensionalidade.

Um Arcanjo evolui na multidimensionalidade em sua Dimensão de origem que é a 18ª Dimensão.

Este Arcanjo pode se manifestar a vocês, mais próximo da sua Dimensão, na 5ª Dimensão.

O Arcanjo permanece, contudo, presente, tanto nesta forma de 5ª Dimensão que vocês poderiam chamar, ainda se isso não for exato,
de uma projeção holográfica ou de uma aparição, ao mesmo tempo em que ele permanece consciente de todas as projeções que ele
pode efetuar no mesmo espaço-tempo ou em espaços-tempo diferentes, nesta Dimensão como em outras Dimensões, ao mesmo
tempo estando presente na sua forma inicial original da 18ª Dimensão.

A problemática sendo que o seu cérebro e a sua Consciência fragmentada esqueceram-se totalmente desse ‘processo de
multidimensionalidade’, que não pode, portanto, ser apreendido pelo seu cérebro que foi construído unicamente para esta Dimensão e
não para a multidimensionalidade.

Um Arcanjo não tem cérebro, um Ser da civilização dos Triângulos absolutamente não tem cérebro nem órgãos dos sentidos.

O problema é que vocês tentam sempre restituir tudo ao que vocês são nesta Dimensão que é, eu os lembro, apenas uma projeção
hologramática separada, fragmentária, chamada de ilusão para nós.

Vocês estão no exterior de algo, vocês saíram da Vida para penetrar as esferas da Sombra que são chamadas de 3ªs Dimensões
dissociadas.

***

Questão: como os 4 Pilares intervêm no nosso caminho?

Eu já disse que os universos e multiversos são números, formas, som e Vibração.

O 4 evoca, na multidimensionalidade como aqui, a orientação e o sentido, o quadro, se preferirem, da instalação da Consciência,
representado no plano mais elevado pelos Hayot Ha Kodesh que presidem os 4 elementos.

Do mesmo modo, os ‘4 Pilares’ representam os seus 4 elementos, despertos à Dimensão multidimensional, permitindo-lhes caminhar.

Eles foram chamados de Hic e Nunc, Alfa e Ômega.

Isso corresponde, efetivamente, a um mecanismo de Consciência com o qual vocês fazem o aprendizado.

Colocar-se no Aqui e Agora lhes permite não mais ser o resultado do seu passado, nem ser a projeção do seu futuro.
É o Aqui e Agora que permite encontrar o Si.

O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.

O círculo é que lhes permite reencontrar, de algum modo, através da Atenção e da Intenção, o que eu nomearia a sua ‘Dimensão de
Eternidade’.

Aí está como agem os ‘4 Pilares’ pela Consciência, permitindo-lhes, se vocês aceitarem a Atenção, a Intenção, a Ética e
a Integridade, aproximarem-se mais perto do Coração, chamado de ponto ER, permitindo-lhes aproximar-se, obviamente, do seu
Coração.

Os ‘4 Pilares’ são, portanto, o que apoia o seu acesso à Unidade.

***

Questão: a medicina tradicional Chinesa foi inspirada por esses 4 Pilares?

Bem amada, o conjunto dos conhecimentos ditos energéticos vindo de tempos muito antigos (seja através do que foi denominado
‘conhecimento Ayurvédico’ ou também medicina chinesa) participa inegavelmente desta estrutura etérea ou Éter ou ponto ER, que o
conjunto das ‘forças de dissociação’ tentou fazê-los esquecer, a fim de evitar-lhes reencontrar a sua Dimensão Unitária.

A Unidade apenas se pode reencontrar através das Vibrações da Consciência Vibrando em outra frequência que a da Consciência
fragmentária.

A acessão e o acesso à sua multidimensionalidade apenas se pode fazer pela ‘ressonância’ desta estrutura etérea ou energética.

Não há outra possibilidade.



Assim, a percepção das Vibrações, a sua vivência, é o testemunho, como nós o dissemos, do seu acesso à multidimensionalidade.

Existiu, no confinamento pelas ‘forças de falsificação’, uma limitação dos seus deslocamentos, uma limitação da sua Vibração que,
pouco a pouco, os cortaram e desacoplaram da sua Dimensão de Eternidade.

Vocês foram, portanto, como eu já disse, congelados em uma forma, congelados em um tempo e congelados em um espaço, o que é
contrário ao princípio Unitário e ao princípio da Fonte.

Assim, portanto, reencontrar a sua multidimensionalidade, reencontrar o que vocês são, em Verdade, passa pela ignição dessas novas
estruturas, dessas novas funções que foram realizadas, a título coletivo, pelos ‘Casamentos Celestes’, pelas Etapas [‘Núpcias
Unitárias’], permitindo, como vocês o constatam, a aglomeração e a aglutinação das partículas Adamantinas mesmo nesta estrutura
física, reconstituindo, de algum modo, o seu ‘corpo de Estado de Ser’, sem que, para tanto, haja necessidade de se apresentar lá onde
está o seu corpo de Estado de Ser, embora alguns de vocês tenham lembranças mais ou menos conscientes da sua
multidimensionalidade, seja através de um corpo de Eternidade ou de Estado de Ser presente no Sol ou em uma Embarcação, ou nos
dois ao mesmo tempo.

***

Questão: qual diferença você faz entre corpo de Estado de Ser e corpo de Eternidade? 
É o mesmo.

***

Questão: além dos 4 Pilares, dos 4 elementos, a medicina chinesa fala de um quinto elemento.

Perfeitamente, que é o eixo da Roda que permite o movimento.

Trata-se não unicamente de elemento, mas de movimento.

Não confunda o que é chamado de ‘elemento’ com ‘movimento’.

Existe, efetivamente, um quinto elemento que é o Éter, do qual foi privado a Terra e vocês mesmos.

Existem também os movimentos.

O quinto elemento é, portanto, o ponto ER, situado no centro da sua cabeça como no centro do seu Coração, sobre o 9º corpo.

Não se trata, portanto, absolutamente de qualquer falsificação, mas, efetivamente, da verdade que foi ocultada.

***

Questão: a que corresponde o elemento «metal»?

Não existe elemento metal, existe um movimento do metal.

O movimento do metal é um movimento de energia que não é o ‘estado da energia’.

Os elementos são animados de movimento.

Naquele momento, eles não são mais elementos, mas movimentos.

Trata-se, portanto, da característica de um movimento.

Não existe elemento metal.

A confusão vem, efetivamente, de que existe um movimento do Fogo, como existe um elemento do Fogo.

Mas o elemento do Fogo não é o movimento do Fogo.

Os elementos remetem sistematicamente aos 4 Hayot Ha Kodesh, os movimentos enviam a algo que é profundamente diferente,
porque nós não estamos mais em um quadro ligado aos 4 elementos ou ao 5º elemento, mas no desenvolvimento da Vida através do
que é chamado de ‘5 movimentos’.

As Energias e as Consciências que presidem os 5 movimentos estritamente nada têm a ver com o que é chamado de ‘4 Elementos’.

***



Questão: a que corresponde o tubo de Luz branca que eu sinto em mim?

Isso corresponde à ignição das Estrelas correspondendo ao caminho das 12 Estrelas tomado por Cristo quando ele disse «Eu sou o
Alfa e o Ômega, o Caminho, a Verdade e a Vida».

Ele iniciou, portanto, a passagem dos 4 elementos mais o 5º dentro do movimento.

Assim, portanto, a percepção de luz branca corresponde ao estabelecimento da conexão entre AL e OD ou Alfa e Ômega.

Cada circuito da cabeça correspondem às suas 12 Estrelas, e existem 144, correspondendo à ativação de funcionamentos
extremamente precisos no seu corpo de Estado de Ser e também na disposição das partículas Adamantinas presentes doravante
sobre a Terra.

Não é questão de desenvolver esses 144 caminhos, porque eles são vividos, antes de tudo.

Alguns lhes foram mostrados, a passagem de AL a OD pela esquerda e de AL a OD pela direita, o caminho em ziguezague dado pelo
Arcanjo Metatron, partindo de AL e passando de um ponto à esquerda depois a um ponto à direita, alternadamente até o ponto OD.

Cristo lhes deu outro caminho: «Eu sou o Alfa e o Ômega, o Caminho [IM], a Verdade [IS] e a Vida [Ki-Ris-Ti]. Além do Bem [Atração] e
do Mal [Repulsão], na Clareza e na Precisão, na Unidade, a Profundez e a Visão se revelam».

Esse é um caminho, uma ativação específica das suas 12 Estrelas.

***

Questão: pode-se pensar que cada caminho vai provocar efeitos diferentes em nossas Lâmpadas ou em nossas estruturas?

É claro, senão não haveria qualquer interesse em ter 144 caminhos.

***

Questão: quais são os efeitos diferentes dos caminhos que você acaba de citar: Cristo, Metatron?

O caminho de Metatron é o caminho que vai permitir representar o ‘relâmpago’, o ziguezague, bem conhecido em suas
representações figuradas.

O caminho do Cristo é o caminho que lhes foi revelado pelo próprio Cristo.

Existem outros caminhos importantes, mas que, no momento, não têm a necessidade de lhes ser comunicados, mesmo se alguns de
vocês possam se divertir percorrendo as Estrelas, de acordo com o seu humor ou a sua intuição.

O momento não chegou, ainda uma vez, de explicar intelectualmente isso.

O que lhes é solicitado, simplesmente, é reunificar o AL-OD [eixo vertical das Cruzes presentes na cabeça – ver: ‘Yoga da Unidade -
1’], reunificar da esquerda e da direita, para juntar-se ao Andrógino Primordial e à Unidade do 12º corpo (*).

Não há que desenvolver mais, por enquanto.

***

Questão: a que corresponde o fato de sentir essas Vibrações, antes, na parte traseira do corpo?

Bem amado, a percepção Vibratória que existe na ressonância do chakra do Coração nas costas, entre as omoplatas, corresponde à
ativação de alguns circuitos específicos que contribuem diretamente para o seu restabelecimento na multidimensionalidade.

O aspecto figurado que eu poderia empregar é a reconstrução das suas asas.

***

Questão: a palavra Amor é ligada ao Infinito, ao Eterno. Nesta Dimensão, essa palavra é carregada de emoção. Isso poderia
ser uma forma de apego que deteria na matriz?



Essa é a estrita verdade.

Bem amado, isso é completamente real e perfeitamente explicado.

O Amor-emoção é atração.

O Amor-emoção pertence indiscutivelmente a esta matriz, falsificada ou não.

Agora, lembre-se de que nos mundos Unificados, o Amor, mesmo na 3ª Dimensão, o Amor existe também.

Não há, portanto, nem culpa, nem remorso a manifestar com relação ao que é vivido.

O Amor é Fogo do Coração nos planos multidimensionais, conferindo à Dimensão Ki-Ris-Ti, ou seja, ao Filho Ardente do Sol.

A dimensão chamada de Amor, vivida no plano emocional, participa efetivamente, como você disse, de um ‘apego’ à matriz.

Mas esse não é um apego à falsificação, mas, sim, ao que nós chamamos de mundos em carbono.

Existem várias almas humanas que têm uma atração forte ao amor do mundo em carbono e aí é a liberdade delas a mais estrita.

A Ascensão pode também se fazer, como o dissemos, na 3ª Dimensão Unificada.

Esta é também uma Ascensão.

A Ascensão não é única e exclusivamente um acesso à 5ª Dimensão ou além, dado que, de qualquer modo, nos mundos Unificados,
vocês são livres, vocês mantêm simplesmente uma estrutura chamada de 3ª Dimensão, mas vocês são livres para viajarem em todas
as Dimensões.

A polaridade dos mundos em carbono, mesmo Unificados, é caracterizada por esta noção de ‘emoção’ chamada de amor.

A concepção da Vibração do Amor não é absolutamente a mesma segundo a Dimensão considerada.

Não se trata de algo a superar, mas, bem mais, de uma ‘escolha de Espírito’ para se estabelecer aí ou lá.

Apreendam bem, no entanto, que não existe diferença entre um ser que queira se privar de uma estrutura em carbono e um ser,
fundamentalmente, que vai experimentar, nos universos livres, o final dos mundos em carbono.

Existem em outros lugares, como vocês sabem, mundos em carbono que jamais foram falsificados.

Esse é o caso, como lhes foi dito, para os Anjos do Senhor da 3ª Dimensão Unificada Vegaliana.

A emoção, atração ou repulsão, faz parte do triângulo Luciferiano, inteiramente.

A reversão desse triângulo não priva, no entanto, da atração e da repulsão, mas restabelece a Atração e a Repulsão em sua exata
medida e no seu exato lugar nas 12 Estrelas, sem predominância e sem superioridade.

Não há, portanto, que superar.

Alguns Espíritos, ainda que se trate de uma Ascensão sem o corpo, manterão, segundo os princípios de hologramas, uma ‘estrutura em
carbono’ em algum lugar, o que não é nem uma vantagem, nem um inconveniente, mas, simplesmente, um caminho diferente.

O mais importante seria, talvez, no momento, substituir, e é para isso que nós o fizemos, a palavra Amor.
Porque a palavra Amor que cria os universos e os sustenta é bem profundamente colorida, nesse mundo em particular, pela noção de
‘condição’ e não de Amor Incondicional.

Assim, portanto, falar de Amor Incondicional não os priva da condição do próprio Amor.

É por isso que nós falamos de Fogo do Coração e de Luz Vibral.
O filtro do ser humano encarnado vai atribuir ao Amor, mesmo pronunciando essa palavra, uma emoção.

***

Questão: eu sinto pouco as Vibrações ao nível físico e isso me inquieta.

Bem amada, eu desenvolvi amplamente a noção de Vibração.

A Vibração é um estado de expansão.

Antes disso, existe o que eu chamaria de ‘pontos de percepção’.

Esses pontos de percepção podem se manifestar sob forma de ‘pressões’ acompanhando a Consciência no nível, por exemplo, dos



diferentes pontos da cabeça, que não são, propriamente falando, Vibrações.

A Vibração se instala quando ela está no Coração.

Entretanto, a própria percepção desses pontos, sob simples forma de pressão, é o que nós denominamos Luz Vibral, mesmo se esta
percepção se estabelecer segundo um peso e não, estritamente falando, uma Vibração ou um movimento.

***

Questão: qual é a relação entre Vibração e manifestação da Energia?

Bem amado, existem diversas Energias.

Nós a chamamos então, ao invés da palavra Energia, Luz Vibral ou Vibração, para bem diferenciá-la da energia mais comum
chamada de energia ‘emocional’.

A energia dita emocional manifesta-se sob forma de arrepio leve, de corrente de ar ou de circulação em circuitos energéticos.

A Vibração da Luz Vibral participa do Supramental.

É uma ‘gama de Vibrações’ ou uma ‘gama de pressões’ mais de outra forma, não intensa, mas de forma mais lúcida do que a
circulação da Energia.

A emoção provoca uma energia, vocês conhecem tudo isso: o ‘arrepio’ ouvindo uma música ou reencontrando um ser querido ou então
um ser como um fantasma, que os faz arrepiar.

Isso participa do que se chama de emoção, que é, portanto, também nesse caso, uma forma de vibração que vocês chamam
comumente de energia.

A Vibração está, ela, em uma gama totalmente diferente.

Quando ela se estabelece plenamente, vai se manifestar sob forma de expansão dos campos Vibratórios, de formigamentos
importantes e não mais esta energia suave, superficial, em turbilhão, aérea, eu diria, mas mais sob forma de Fogo, ou então,
raramente, sob forma física como um peso.

É por isso que nós jamais empregamos a palavra Energia para Luz Vibral, para não provocar confusão entre o que vocês chamam, por
exemplo, de energética e o que releva de qualquer outra coisa chamada de Luz Vibral ou Energia Supramental.

Há uma energia denominada ‘etérea’, presente em suas estruturas nos meridianos, nos nadis e nos diferentes circuitos existentes.

Há uma Energia dita Supramental.
A gama de frequências e a gama de manifestações não são absolutamente as mesmas.

***

Questão: a energia correspondente à subida da Kundalini releva da Luz Vibral?

Existem várias formas de subida da Kundalini.
Ou ela corresponde à subida da corrente central, ou ela corresponde à subida da corrente denominada lunar ou solar, que vocês
chamaram de Ida e Pingala, ou a energia sobe no Sushumna, ou ela sobe nos três canais.

Conforme o caso, se ela tomar um único canal, ela é de natureza ‘etérea’.

Se ela tomar os três canais, ela é da natureza da Luz Vibral ou Energia dita Supramental.

Para retomar o exemplo da questão anterior referente à emoção e ao Coração, se o Coração se manifestar por uma emoção, não é a
Coroa Radiante do Coração que se manifesta, mas o chakra do Coração no seu componente dito ‘emocional’.

O que vocês chamam de amor no sentido humano.

Se, agora, a Vibração do Coração se tornar formigamento, superando amplamente o quadro do chakra do Coração, dando por vezes
‘pressões em barra’ ligadas à ativação do 9º corpo, naquele momento, não há mais emoção, mas formigamento ou pressão muito
forte.

Essa é denominada, portanto, Energia Supramental, assumindo, por vezes, a aparência de um Fogo que não queima,
denominado Fogo do Coração.

***



Questão: esta Energia conduz à Alegria e ao Amor Incondicional?

Inteiramente.

***

Questão: a cada vez que eu coloco a mão sobre os 3 pontos da Tri-Unidade, sinto sensações diferentes. Isso releva da
energia ou da Luz Vibral?

Bem amada, os pontos da Tri-Unidade estão agora despertos no nível Vibral.
Algumas estruturas veiculam indiferentemente uma energia etérea ou uma Energia Supramental, tudo depende do seu grau de
abertura dos chakras, permitindo receber esta Luz Vibral ou Supramental.

Alguns circuitos, quanto a eles, são específicos da Luz Vibral.

Assim, o que é realizado na Tri-Unidade, entre o Coração, Cristo, Maria e Miguel, os três pontos da nova Tri-Unidade, são religados
entre eles por um ‘circuito de Luz Vibral’ que não existe no plano etéreo.

Do mesmo modo, o ‘canal de Luz’ existente entre o chakra do Coração, o 9º corpo e o Bindu, a Lemniscata Sagrada ou ‘tubo de
cristal’, não existe no plano etéreo.

Ele é unicamente ligado à Energia Vibral.

***

Questão: é preciso passar pela Alegria para atingir o estado de Paz?

Tal como lhes foi apresentado por Um Amigo, e que corresponde à estrita realidade e Verdade, a Paz só é estabelecida no que foi
denominado ‘Paz Suprema’, ou Shantinilaya, a partir do momento em que o Si for realizado.

Senão, não é a Paz Eterna, mas uma ‘paz transitória’.

Há, portanto, efetivamente, uma gradação e uma passagem obrigatória pela realização do Si ou Alegria Interior para aceder à Paz, à
‘Morada da Paz Suprema’, senão, não teria sido chamado de ‘Morada da Paz Suprema’.

Isso dito, a paz comum pode concorrer para aproximá-los do seu Si, mas não é a mesma paz, ainda que ela proceda dos mesmos
mecanismos.

***

Questão: a Luz Vibral pode se acompanhar de odores?

Sim, inteiramente.

Esses odores fazem parte do que é chamado de Clari-sensciência.

Corresponde à ativação não do chakra da garganta, mas à ativação de pontos precisos no nível das Estrelas de Maria.

Quais?

Clareza e Sensciência que é outra ressonância do ponto Bem ou Atração.

É o caso para qualquer odor.

Obviamente, o odor dito de rosa é certamente o mais fácil a perceber quando os pontos Clareza e Bem estão ativos.

O jasmim também?

Esse corresponde a outra gradação da ativação da Clari-sensciência.

Quais são os dois extremos desta gradação, a rosa sendo a mais fácil?

É a que irá para a violeta.

Os perfumes que podemos perceber são ligados exclusivamente a perfumes florais?

Não, pode ser constituído do que vocês chamam de ‘incensos’, mas procedentes, de qualquer modo, do mundo vegetal.



Isso está ligado à expressão «estar no odor de Santidade»?

Sim, inteiramente.

Nesse sentido, quais são os perfumes que podem emanar um Santo?

Eu não vejo interesse em desenvolver isso no âmbito do que vocês têm que viver, a não ser o de alimentar o seu mental.

***

Questão: os sons ouvidos na caixa craniana estão em relação com o Supramental?

Inteiramente.

O fato de se concentrar nisso pode conduzir ao «soltar»?

Essa é uma forma denominada em alguns Yoga, o ‘Yoga do Som’, perfeitamente descrita no Kriya Yoga.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, que o Amor e a Paz sejam a sua Morada.

Eu lhes digo, quanto a mim, até muito em breve.

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

(*) – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 1º. de Outubro de 2010:
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 Questão: qual é esse som específico que se ouviu ontem à noite?

Bem amado, os sons que vocês percebem correspondem a modificações importantes produzindo-se atualmente em seus diferentes
envelopes, existentes nesse sistema solar.

A penetração de certo número de partículas novas, além das partículas Adamantinas ao nível da ionosfera, provoca perturbações, ditas
elétricas, audíveis.

Elas são as premissas das que conduzirão a viver os mecanismos específicos sobre esta Terra.

Esses sons que vocês percebem em alguns momentos (como ontem) são também percebidos por alguns de vocês quando do
alinhamento com a Merkabah interdimensional coletiva e traduzem, efetivamente, uma ‘abertura Dimensional’.

***

Questão: as escolas iniciáticas fazem parte da Loja Negra?

Bem amado, convém diferenciar formalmente os seres aderentes a essas escolas ditas iniciáticas ou a esses movimentos
ditos ocultos que podem estar, eles, perfeitamente no Coração.

É preciso efetivamente diferenciar a Atenção da alma humana, quando ela participa dessas escolas, da finalidade última que é
frequentemente escondida dos adeptos ou daqueles que participam dessas escolas.

O objetivo confessado não tem, obviamente, nada a ver com a abertura do Coração, mas concerne ao conhecimento
dito esotérico, espiritual ou oculto.

Este conhecimento esotérico, espiritual ou oculto, necessário durante certo tempo para se aproximar de uma compreensão mental do
Mistério da sua Dimensão, é hoje ‘obsoleto’.

Além da ‘boa vontade’ que pode existir entre esses adeptos, existe um desvio de energia que permite alimentar algumas ‘egrégoras’
ligadas à dualidade.

Algumas dessas egrégoras ligadas à dualidade não tanto negativas, em termos de analogia dual, mas, entretanto, vêm,
independentemente da própria vontade inerente aos adeptos, alimentar o ‘princípio de dualidade’.

Isso é inerente a todo sistema de conhecimento dito iniciático, esotérico, fazendo com que a humanidade, em seu conjunto, serviu-se
para “evoluir”, em seu pensamento, seu intelecto, sua razão.

Hoje, o processo denominado Transmutação, que vocês vivem, faz de vocês Seres novamente multidimensionais (se tal é seu
desejo), não tendo mais necessidade de exercer qualquer atividade cerebral para tocar certo número de ‘mistérios’, chamados como

tais no conhecimento esotérico, qualquer que seja.
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***

Questão: os zumbidos estão sempre ligados à construção do Antakarana, ou eles podem decorrer de doenças como aquela
de Mésnière?

A doença de Mésnière existe, é uma doença e não se deve confundir esses sons com o Nada, ou cantos da alma, que são sons
ligados à Luz Vibral.

A construção do Antakarana provoca, obrigatoriamente, sons percebidos ao nível dos ouvidos, mas podem também existir sons que
são percebidos e que correspondem, estes, a uma doença.

Já foi respondido que os zumbidos do ouvido são, em alguns casos, estritamente patológicos.

Em outros termos, nem todos os zumbidos no ouvido são forçosamente ligados à abertura dos chakras da clariaudição ou do
Antakarana.

Em contrapartida, todas as aberturas da ampola da clariaudição provocam os zumbidos no ouvido.

***

Questão: pode-se não ter o zumbido no ouvido e estar assim mesmo aberto?

Por um lado, o zumbido no ouvido é apenas um dos sintomas, apenas um dos Siddhis testemunhando a abertura à clariaudição e, de
outro lado, isolado, esse sintoma, ele sozinho, pode apenas garantir que a abertura se realize.

A ativação se sente pela Vibração e, quando há ativação, você ouve forçosamente o Nada, o canto da alma, isso reflete a conexão
corpo – alma – Espírito.

***

Questão: a colocação no serviço dos novos corpos necessita da morte dos antigos?

Bem amada, vocês passam de um sistema de 7 para 12.

Se os antigos [corpos] morressem, vocês passariam de 7 para 2, o que seria uma regressão muito profunda.

Então não há perda dos corpos emocional e mental?

Não, eles são ‘transmutados’.

O corpo emocional, assim chamado no nível da sua Dimensão, o Corpo astral, ligado ao Manipura chakra, é transformado em outra
estrutura conectada diretamente às noções de atração, mas nada tendo a ver com as emoções.

Não se esqueça de que a falsificação consistiu em atuar unicamente no triângulo chamado de Luciferiano, constituído entre ‘AL, Bem e
Mal’, ou ‘AL, Atração / Repulsão’.

A ação nesse centro modificou, de maneira importante, a Consciência, para que esta se exprimisse ou pelo 3º olho, ou
pelo Manipura e, em todo caso, em caso algum, no nível do Coração, tendo, portanto, provocado o princípio de ação–reação, bem-mal,

julgamento-discernimento e, portanto, emoção, amo-não amo.

A estrutura física, ou o que é chamado de 1º chakra, é substituído, obviamente, por outra estrutura que é ligada aos ‘4 Pilares’, em
ressonância direta com a forma que é a nossa, mutável nos espaços multidimensionais.

Isso poderia ser denominado um ‘corpo de densidade física’, ainda que a noção de física nada tenha a ver com qualquer estrutura em
carbono nos mundos além da 3ª Dimensão.

***

Questão: uma vez o Triângulo Luciferiano voltado, onde se situa o ponto AL?

O ponto AL permanece, no plano Vibratório, no momento (devido à sua estrutura nesse mundo dissociado), aí onde ele estava
colocado, no plano fisiológico.



No plano energético Vibratório Vibral, ele irá se situar na raiz do nariz, no alto da implantação do nariz, bem abaixo do ponto de junção
das duas sobrancelhas.

Agora, o desenvolvimento desse triângulo se voltando, ao final de certo tempo (ligado ao estabelecimento, mesmo na Terra e no seu
ambiente, da nova dimensão, pelo estabelecimento desse triângulo, diferentemente) o ponto AL virá se confundir com o que é

chamado de ‘chakra da garganta’.

Então, no momento, isso nada muda na ativação das 12 Estrelas?
Absolutamente não.

***

Questão: a que corresponde o fato de se inclinar a cabeça à frente e com a boca aberta quando das efusões, ao mesmo
tempo percebendo modificações entre as zonas AL e OD?

Bem amada, a posição da cabeça inclinada é um processo normal nos processos de meditação que vocês vivem.

É muito mais fácil integrar as ‘Estrelas de Maria’ quando a Coroa da cabeça vem se colocar, de algum modo, na horizontal.
O que não quer dizer que é preciso, necessariamente, fazer isso, mas que, se isso se produzir durante os espaços de meditação,

então, aceitem que a sua cabeça se incline, permitindo então colocar em um mesmo plano o Coração, a Coroa Radiante do Coração
e a Coroa Radiante da cabeça.

Isso permite um processo de alinhamento, de aproximação, ou de fusão, muito mais fácil entre a Coroa Radiante da cabeça e a
Coroa Radiante do Coração, para alguns de vocês.

Obviamente, no seu processo de alinhamento, de meditação, as ‘intervenções’ são múltiplas.

Elas estão ligadas às intervenções, mesmo em níveis inconscientes.

Em particular, aqueles de vocês que sentem laços aprisionando os tornozelos, os punhos ou o conjunto dos membros, isso foi dito,
corresponde a um dispositivo de ‘bloqueio’ do seu acesso ao Estado de Ser, a fim de não deixarem definitivamente esse plano.

***

Questão: seguidamente, tive a impressão de viver a descida de uma criança, da cabeça até o ventre, seguido de sintomas de
uma maternidade, dos quais, uma reversão no ventre.

Bem amada, no nível das transformações Vibratórias que vocês vivem, a Luz Vibral vai induzir uma série de reversões.

Essas reversões são múltiplas.

Há, efetivamente, uma passagem do ego ao Coração que busca se efetuar.

Isso se expressa por uma reversão mesmo do ‘plexo solar’, voltando-se então para o Chakra do Coração, ilustrando a passagem da
‘porta estreita’.

Essa reversão está inscrita também em outras estruturas Vibratórias existentes no seu abdômen e contribuindo para fazê-los ir para
o abandono à Luz e para a passagem desta porta conduzindo-os ao Coração.

***

Questão: onde se situa o meu papel de mãe, como educadora? Isso se torna difícil para mim.

Bem amada, atualmente, cada um está no seu lugar, na sua idade e na sua função.

Vocês passam por estados Vibratórios multidimensionais, mas o estado dimensional dissociado ainda está presente.

Vocês têm que realizar de frente duas vidas, profundamente diferentes, cujas finalidades não são as mesmas.

É o que vocês escolheram experimentar e viver.



Alguns de vocês ainda não entraram na vida ativa, alguns de vocês se colocam questões sobre um conjunto de tradições e de relações
habituais nesta Dimensão.

Convém, entretanto, realizar, na ‘noção de desapego’, todas as tarefas que os incumbem em função do que vocês escolheram viver
durante este período.

Não é conveniente cortar o que quer que seja.

Obviamente, a partir do momento em que vocês estiverem abandonados à ação da Luz Vibral, esta pode instaurar algumas
circunstâncias fazendo-os efetivamente mudar, de maneira por vezes bruta ou mais suave, alguns comportamentos, algumas ações ou

alguns papéis, na sociedade ou na sua vida.

Não há modo mais adequado do que outro de gerir isso.

Simplesmente, o estabelecimento da Consciência no Coração permite viver a tarefa, qualquer que seja, na Alegria.

Existem, e nós estamos conscientes disso, e já o dissemos, uns e outros, algumas circunstâncias por vezes penosas e, em
particular, nas relações próximas em que um dos seres se dirige para o Estado de Ser e o outro se recusa absolutamente a ouvir

falar desse gênero de coisas.

Isso faz parte da experiência que vocês vieram viver, naquele momento preciso, neste espaço, sobre esta Terra.

Não há resposta pronta, nem outra possibilidade do que a de estar na Alegria do Coração e na Paz, permitindo levar a efeito as ações
na Unidade, mesmo referentes à dualidade, referentes à vida comum por vezes a mais penosa para alguns de vocês.

O único modo de aliviar o que é vivido como pesado é unicamente viver na Alegria do Coração.

Compreendam efetivamente e apreendam efetivamente que as circunstâncias que lhes são propostas, durante este período,
obviamente profundamente diferentes para cada um de vocês, ilustram perfeitamente, através do que existe como relações,

como apegos perfeitamente lógicos nesta dimensão dissociada, como sendo os fatores de transformação e de transmutação.

***

Questão: permanecer na Alegria significa então, também, não mais intervir frente a um filho?

Bem amada, eu jamais disse isso.

A partir do momento em que a Alegria estiver estabelecida, pode haver ação mesmo da dualidade.

Simplesmente, esta ação não é uma ação ligada à própria dualidade, mas é procedente da Unidade, o que é profundamente diferente.

A Alegria de que falo é a Alegria Interior, ligada à ativação do Coração.

Isso não é, e nada tem a ver com a noção de indiferença ou ainda de deixar de fazer.

Todos vocês têm, no momento, tarefas a realizar, quaisquer que sejam.

Essas tarefas não devem ser suspensas ou paradas.

Vocês têm que se alimentar, vocês têm que trabalhar, alguns.

Toda a diferença é o ‘ponto de vista’ segundo o qual se fazem essas atividades que vocês têm que realizar por obrigação,
por desprazer ou por prazer.

A partir do momento em que essas tarefas e essas obrigações forem realizadas na Alegria do Coração, não há que se colocar
questão quanto a como vão se desenrolar essas intervenções, seja na educação de um filho, seja na ação ou na atividade de uma

tarefa ingrata ou que lhes pareça, em todo caso, ingrata, hoje.

***

Questão: você fala frequentemente de Multiverso, Universo, etc.. Mas o que é um «verso»?

Um Universo corresponde simplesmente a um conjunto preciso, com referências precisas (no plano da Consciência, no plano



matemático e nos diferentes planos físicos), podendo existir nas Dimensões.

Um Super-Universo é constituído de um conjunto de Universos.

Um Multiverso é a associação de várias Dimensões em um Universo.

Um buraco de “verso” é o que vem perfurar as dimensões, permitindo uma comunicação em um mesmo Universo ou Multiverso.

Um Super-Universo é, quanto a ele, a associação de certo número de Universos.

Agora, a etimologia não deve ser necessariamente desatrelada de Universo, de Multiverso ou de Super-Universo.

A raiz Vibratória nada tem a ver com a palavra “verso” em si mesma.

************
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 ~ Princípio de Ilusão e Princípio de Verdade ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz do Coração esteja com vocês e em vocês.

Eu venho a vocês, neste espaço, para dialogar com vocês, sobre o princípio de Ilusão e o princípio de Verdade.

Convém recolocar a minha intervenção desse dia com relação a alguns elementos que eu dei, há agora alguns meses, referentes
à verdade relativa e a Verdade absoluta (*).

O âmbito da minha intervenção, hoje, situa-se no quadro mais preciso dos tempos atuais que vocês vivem sobre a Terra, referentes
à revelação.

Retomemos, se quiserem, primeiramente, cada uma dessas palavras.

A palavra Ilusão.

A Ilusão foi abordada, no plano espiritual, em inúmeros escritos vindos essencialmente da Índia e da Vedanta, onde o que é vivido no
sentido da vida mais comum, corrente, pessoal, vida de personalidade, foi chamado, por aqueles que realizaram o Si,

de Maya ou Ilusão.

A Ilusão é frequentemente assimilada ao que é falso e, por extensão, ao ‘que não existe’.

O perigo principal desta concepção seria fazê-los crer que nada do que existe nesse mundo em que vocês vivem tenha existência
própria.

A Ilusão não está tanto na ausência de algo, mas, efetivamente, em uma caricatura de certo número de elementos escondidos ou
ocultos, impedindo-os, pelos seus sentidos ou pela lógica, aceder ao sentido profundo que sustenta o desenvolvimento da Vida nesta

Dimensão.

A principal Ilusão, porque é uma, é crer e viver e experimentar que o que vocês vivem nesta Dimensão está isolado e cortado do
que existe nas outras Dimensões.

Enquanto que, mesmo o que está presente na outras Dimensões sustenta a manifestação chamada de ‘ilusória’ nesta Dimensão.

Simplesmente, certo número de elementos foi ocultado.

O primeiro desses elementos, como eu acabo de dizer, é tê-los privado do acesso à sua multidimensionalidade.

O segundo elemento é fazer aderir o humano a uma série de elementos não experimentados, mas simplesmente cridos e aceitos
como evidência e realidade, enquanto que esses elementos participam, indiscutivelmente, da Ilusão ou também da falsificação desse

mundo.

ANAEL – 2 de dezembro de 2010
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***

Assim, logo que o ser humano não tenha a capacidade para experimentar um fato na sua própria Consciência em sua própria vivência,
aquilo a que adere a consciência limitada não multidimensional, sem tê-lo provado e verificado por si mesmo, porque não é

diretamente verificável pela consciência da personalidade, estabelece-se então como uma verdade estabelecida, totalmente ilusória.

Isso se denomina Crença.

Que se refira à Crença de fatos que existiram há muito tempo ou à Crença em certo número de elementos que jamais foram provados
pela Consciência nem experimentados pela Consciência, mas simplesmente aos quais a Consciência aderiu de maneira habitual,
forçada frequentemente, sugerida de maneira muito hábil por aqueles que, nos bastidores, puxam as cordas, fazendo-os crer que

‘vocês são os mestres do seu destino’.

Assim, logo que vocês aderem a um elemento exterior à sua vivência, isto é uma Crença.

Esta Crença tem um impacto essencial no que eu chamaria de seus comportamentos e, bem além, em seus condicionamentos.

Essas Crenças, geralmente, são organizadas para fazê-los ir para onde vocês não haviam previsto necessariamente ir, em um
primeiro momento, mas aonde vocês irão muito naturalmente.

Não importa, de fato, que a Crença pertença à Ilusão ou à Verdade, porque, de fato, assim que ela se instala, em última análise, seja
ela a mais autêntica, ela os afasta e os separa da Verdade absoluta.

A Verdade absoluta não é um quadro de referência ou de Crença, a Verdade absoluta é o que é experimentado e provado mesmo
na Consciência.

A Crença participa de um processo de exteriorização e de projeção.

A Verdade participa de um princípio de interiorização.

A Crença pertence, de maneira irremediável, ao eu e à personalidade.

A Verdade absoluta pertence, de maneira irremediável, ela, à realização do Si.

Aliás, seja no Oriente ou no Ocidente, ou entre os povos que vocês chamam de ‘primitivos’, alguns seres tiveram acesso aos espaços
Interiores multidimensionais, ao mesmo tempo conservando um corpo, uma Consciência eficiente na separação, ao mesmo tempo

tendo acesso a espaços qualificados de ilimitados.

***

A problemática levantada pela época que vocês vivem, nesse momento, ilustra-se pelo fato de que certo número de elementos
pertencentes à Verdade absoluta, não estando presentes em suas Crenças e, portanto, na personalidade, estão fazendo irrupção,

literalmente, em sua realidade e em sua verdade relativa procedente das Crenças.

Assim é da vida que vocês nomeiam ‘extraterrestre’, assim é de certo número de elementos caindo sob o que vocês chamam de
‘sentidos’ e que, no entanto, não têm outra realidade além daquela ligada à própria projeção de sua consciência na personalidade.

Nós falamos frequentemente de desconstrução, nós falamos de dissolução.

A revelação que vocês vivem agora atinge, efetivamente, um ponto essencial, confortando as palavras pronunciadas pelo Cristo
quando de sua primeira vinda, dizendo então: "Nada do que lhes foi escondido será escondido no momento da revelação".

Esses ‘momentos de revelação’ estão inscritos nos ciclos importantes de revolução galáctica.

Eles se inscrevem, portanto, numa lógica precisa, rigorosa, ligada ao tempo Solar e ao tempo Galáctico.

Ele corresponde, de algum modo, a um momento de ‘sobreposição’ mais ou menos fácil, entre a projeção exterior da consciência na
matriz e a Verdade absoluta do que é a Consciência fora da matriz.

***

Esta sobreposição é o que se vive atualmente, revelando-se de início, num primeiro tempo, à sua própria consciência fragmentada,
como a dissolução dos elementos de falsificação que, mesmo em suas Crenças, foram alterados, deformados, justamente para lhes



esconder os fatos fundamentais e a finalidade fundamental que estava fora do alcance de seus sentidos e de sua experiência.

A segunda sobreposição é, ela, de natureza muito mais violenta, porque é, eu diria, a antítese da Sombra e do jogo da Sombra / Luz
existente nesta Dimensão.

Ela corresponde à divulgação da Luz Autêntica ou Vibral, assim como às Consciências que ali residem mesmo em sua Ilusão.

***

Obviamente, a maioria dos seres humanos não está pronta a aceitar e a aquiescer à irrupção da Luz Vibral nesse mundo, porque,
simplesmente, para a maioria da consciência humana, ela simplesmente ‘não existe’.

Ora, os mecanismos de regulagem do ser humano, nesse mundo separado e dividido, excluem de maneira formal tudo o que não
pertença ao seu campo de percepção e deconcepção.

Assim, portanto, a irrupção de uma Verdade absoluta, bem além dos jogos de Sombra e de Luz de seu mundo, representa o que Sri
Aurobindo denominou o «choque da humanidade» (**).

Esse ‘choque’ se traduz, obviamente, por uma sideração, um medo, mesmo entre os seres que tocaram outros estados dimensionais
fora desse mundo, porque trata-se, em definitivo, não de uma experiência de Unidade ou do Estado de Ser, vivida fora desse corpo ou

em seus espaços Interiores, mas, efetivamente, da revelação, mesmo em seus espaços exteriores denominados ambiente, da
Verdade da Luz e de sua instalação.

Em outros termos, a revelação do Fogo do Éter, na qual é doravante instalada a Consciência Crística e o Cristo vem, de maneira
formal, aniquilar o que chamamos de Fogo por Atrito ou Fogo da Dualidade ou também Fogo do confinamento nas forças

Luciferianas ou Prometeicas.

Vários elementos foram preparados desde vários anos, permitindo esse momento.

Esses momentos que vocês vivem, traduzidos também por Sri Aurobindo como iminência, se traduz também em suas próprias
percepções Vibratórias que se pode chamar indistintamente e do mesmo modo, de ‘pressão da Ascensão’ e as modificações do

envelope o mais próximo que os mantêm no planeta-prisão, ou seja, a modificação consequente do que é chamado de ionosfera e, em
seu corpo, a modificação consequente das cargas elétricas da circulação das energias, da circulação da Vibração Adamantina

mesmo em suas estruturas.

Isso se traduz, agora e já, para alguns de vocês, pela modificação do som Interior denominado Nada ou ‘Canto da Alma’.

Para outros, vai se traduzir por uma amplificação de percepções que podem ir, por vezes, até certa forma de dor concernente a uma ou
outra das três Lareiras.

***

A Luz, que vários seres humanos que haviam se tornado os Ancoradores e os Semeadores da Luz e, portanto, vivendo um processo
‘alquímico’ de transmutação Interior, revela-se agora no exterior, ou seja, mesmo na Ilusão desse mundo.

A Verdade, portanto, da multidimensionalidade da vida vai então se restabelecer sob seus olhos e sob seus sentidos.

Imaginem então, ou tentem perceber, o que pode ser este ‘afluxo da Luz’, para aqueles cujos quadros de referência e de Crença sejam
sustentados apenas e unicamente pelapersonalidade, pelo que caía sob os sentidos, gerindo, portanto, a vida segundo os preceitos
comuns à civilização dita ocidental ligados à sobrevivência, ao bem-estar, levando a personalidade a não mais vislumbrar o próprio

fim.

Assim é construída a ‘personalidade’ e assim é construído o ‘mundo da Ilusão’, atraindo-os sem cessar e sempre para o efêmero, para
o prazer imediato, para o consumo.

Cada Fogo por Atrito existente nos mundos dissociados tem por necessária finalidade o próprio consumo da referida experiência de
vida pelo Fogo por Atrito e não pode ser de outro modo.

Esse Fogo por Atrito, chamado de ‘aniquilação’ de toda vida, é, de fato, apenas odesaparecimento da Ilusão.

Mas, obviamente, aqueles que estão inseridos nesta Ilusão não podem conceber outra coisa que a Ilusão, porque eles não têm acesso
a qualquer multidimensionalidade e, para alguns deles, a multidimensionalidade pode mesmo ser chamada de ‘demoníaca’ ou

‘satânica’, demonstrando assim os medos ancestrais da Luz, implantados no interior de suas estruturas no cérebro reptiliano.

Vários de vocês, contudo, ancoraram e semearam a Luz, permitindo, como sabem, a reativação da Merkabah interdimensional e,
portanto, a junção, a conexão, com os planos da Verdade absoluta.

A multidimensionalidade, portanto, desde agora sete semanas, está perfurando literalmente as bainhas isolantes desse sistema Solar,



modificando então as próprias condições elétricas existentes no Céu e sobre a Terra, traduzindo-se por esta ‘pressão da Ascensão’ e,
sobretudo, pela ‘modificação do som’, para aqueles que o percebem ao nível do Antakarana.

Esta ‘pressão da Ascensão’ e esta iminência da divulgação ou revelação da Luz aumentam a cada dia.

Obviamente, ao nível da Ilusão, muitas coisas escondidas são desvendadas, mas elas apenas concernem sempre ao ‘jogo da Ilusão’,
empurrando-os por vezes a reações mesmo da Ilusão.

Ora, o conjunto dos Anciões que se comunica com vocês insistiu sobre a imperiosa necessidade de encontrar a Paz, de se
estabelecer em meio ao seu Coração e de não ser desestabilizado nem participar, no mundo ilusório, da divulgação ou da revelação

e, portanto, necessariamente das forças de atrito que vão se amplificar, uma com relação à outra, mas sempre na Ilusão.

O paradoxo aparente seria crer que lhes basta se retirar da Ilusão.

Essa não seria a boa solução, porque vocês têm a viver, inteiramente, nesta Ilusão, a Verdade da revelação, sem dar Consciência,
Energia ou tomada ao Fogo por Atrito e se estabelecerem, de maneira muito mais proveitosa, no Fogo do Éter, no Fogo do Céu e no

Fogo da Terra, estabelecendo-se em vocês pela Vibração e pela Consciência de suas três Lareiras.

***

Foi dito que esse corpo é seu Templo.

Foi dito que esse corpo é sagrado, porque a sacralidade foi mantida, qualquer que seja a falsificação dos mundos em carbono.

Sem isso, simplesmente, nenhuma vida ali seria possível.

A sacralidade, portanto, permaneceu em vocês, em algumas estruturas precisas.

De fato, a sacralidade pôde apenas ser asfixiada, reprimida e fechada, mas jamais morta.

Assim, portanto, o trabalho ‘alquímico’ da revelação em vocês, pela agregação das partículas Adamantinas, pela Vibração de suas três
Lareiras, pela cultura da Alegria Interior e da Paz, permite realizar, nesse Templo que é o corpo, participando, portanto, à ilusão, sua

própria ressurreição à Luz.

Uma linguagem metafórica empregada por alguns Anciões, como as palavras «lagarta» e «borboleta», ilustra à maravilha a
transformação da Vida, de uma forma e de um estado em outra forma e em outro estado.

Não é de modo algum uma fuga, a lagarta deve aceitar a transformação e não por fim à sua própria existência para se tornar borboleta,
porque é a ‘alquimia’ se produz sim, efetivamente, no próprio interior da lagarta.

Assim, portanto, o ‘ponto de vista’ que será o seu nos instantes essenciais da divulgação,lembre-se desse fato, de que é
no interior desse corpo que se vive esta transmutação e não no exterior.

É por isso, aliás, que vários de vocês, mesmo ainda agora, não podem aceder em total liberdade ao corpo de Estado de Ser.

Assim, o corpo de Estado de Ser vem a vocês para lhes permitir, justamente, levar a efeito, em toda segurança, a passagem da lagarta
à borboleta.

A chegada do que foi nomeada a Onda Galáctica é apenas um dos elementos que modificam seus Céus e sua Terra.

Existem efetivamente outros.

Mas lembrem-se também de que ‘tudo o que acontece no exterior é apenas uma tradução do que acontece em seu próprio Interior’,
que vocês o vivam aí onde estão ou que isso se refira a um lugar que não é o seu sobre esta Terra, mas conduzindo a

uma transformação total de um conjunto de Consciências nesta Terra.

Sempre lhes foi dito que a porta do exterior para o Interior, a porta da Reversão, a porta que lhes permite viver o Fogo do Coração,
sem serem afetados pelo Fogo por Atrito que se desagrega, apenas se pode encontrar no silêncio das palavras, no silêncio das

emoções e, por vezes, no silêncio do corpo, no Coração e em nenhum outro lugar.

A melhor ilustração que eu posso dar do Fogo por Atrito, em seus encadeamentos, corresponde inteiramente à ação de seu próprio
mental, fechado durante muito tempo na Ilusão do bem e do mal, chamada de ‘Ilusão Luciferiana’.

O mental pertence, nesta Dimensão, inteiramente ao Fogo por Atrito.
Ele é a ilustração a mais perfeita da manifestação desse Fogo por Atrito.

Vocês têm, portanto, que superar e transcender esse ‘Fogo por Atrito’, pelo silêncio mental, pelo estabelecimento de sua Consciência
no Coração, o único lugar que não pode ser atingido pelo Fogo por Atrito, aí onde nasce o que é denominado o ‘Fogo do Coração’ ou

o ‘Fogo do Amor’, que difunde sua irradiação em vocês como no exterior de vocês.



Qualquer que sejam seu alinhamento e seu centramento no Coração, cada um e cada uma viverá certo número de ‘quedas’ de Ilusão
ou de Crenças que, até agora, podiam ainda guiar suas vidas, suas regras, seus comportamentos.

O que acompanha a revelação da Luz Vibral, num mundo em que predomina a ação / reação, vai engendrar, de maneira forte, a
amplificação desse processo de ação / reação, ao qual o Fogo do Coração os fez escapar.

Isso não concerne, é claro, apenas à consciência humana, mas também ao conjunto da crosta Terrestre, fechada e amordaçada na
expressão do que a habita, ou seja, o Núcleo cristalino, as matrizes cristalinas autênticas de Sirius, explicando as modificações

essenciais desta crosta Terrestre.

Isso não tem que preocupá-los de nenhuma maneira porque, quanto mais vocês se alinharem, quanto mais vocês forem capazes de
penetrar no santuário de seu ser multidimensional, mais vocês escaparão ao ‘Fogo por Atrito’ e, portanto, ao mental.

***

É, portanto tempo, agora, não de compreender, mas de viver o fato de que o mental é apenas o elemento que vai arrastá-los,
inexoravelmente, para fora de seu Coração.

A própria revelação da Luz Vibral, se não é totalmente integrada no Coração, os conduzirá, aí também, a manifestar um Fogo por
Atrito, nada tendo a ver com o Fogo do Coração.

Nesse sentido, nós os convidamos, uns e outros, a buscar a Paz e o alinhamento.

As circunstâncias climáticas e geofísicas deste período concorrem indiretamente para colocá-los no seu ser Interior [inverno na França].

Assim, não critique ou lamente contra o que os impediria, onde quer que estejam sobre a Terra, de levar a efeito suas atividades
exteriores.

Porque é isso que se produz para vocês, onde quer que vocês estejam, considerem que isso é, antes, uma Graça que lhes permite
encontrar o tempo e os instantes para sealinharem, se recentrarem e experimentarem mais facilmente sua ‘própria Presença’ e,

portanto, passarem mais facilmente do ego ao Si.

Eu os lembro que a Luz Vibral é Inteligência e que, agindo por esta Inteligência, pela ‘Ação de Graça’, ela vai sempre, para vocês
como para os continentes, agir além do que é perceptível pelos sentidos, para uma finalidade que será sempre o estabelecimento da

Luz.

O que desaparece, mesmo do mundo ilusório, é tudo o que era não somente ilusório e, além disso, escondido.

O que mascarava, literalmente, o acesso à própria verdade relativa desse mundo desaparece sob seus olhos, atualmente.

Os elementos que nós lhes demos e que vocês realizaram, ao nível de sua Consciência, concernentes às três Lareiras ou a uma das
três Lareiras, é capaz de trazer-lhes todas as soluções necessárias e vitais à ‘manutenção’ de seu Templo sagrado, seu corpo, nesta

Dimensão, mas reencontrando o seu acesso multidimensional.

Assim, este acesso que era reservado, até o presente, apenas aos seres que estivessem suficientemente pacificados, é hoje aberto
para o conjunto da humanidade, mesmo se a maioria recuse e recusará a chegada da Luz.

Vocês não têm que se preocupar com isso, mas, bem mais, em servir esta humanidade, eu os lembro, pela Humildade,
pela Simplicidade e pela Paz.

Vocês vão irradiar esta Luz que alimentará o ‘Fogo do Coração’, estejam certos, daqueles que estão ainda vacilantes e hesitantes,
que hesitam em passar do ego ao Si.

***

Lembrem-se também de que vocês não poderão forçar ninguém pelas palavras ou por qualquer convicção exterior, vocês podem
apenas se apresentar como ‘portadores de Luz’ que, pela ressonância, permitirá ou não aos seus Irmãos e às suas Irmãs, eles

também, penetrarem nesta própria ressonância.

O importante é e permanecerá (mais os dias passem, porque eu falo efetivamente de dias) estarem cada vez mais alinhados no
Coração, deixarem cada vez menos espaço e lugar para a atividade de seu mental, concernentes às referidas manifestações de

revelação da Luz, o que não deve impedi-los de levarem sua vida, qualquer que seja, na condição de que as circunstâncias de vida de
seu ambiente o permitam.



A Paz lhes será atribuída se vocês pedirem a Paz.

A Luz Vibral estará aí, o Fogo do Coração também, se vocês não derem tomada ao Fogo por Atrito ou ao seu mental.

Lembrem-se de que vocês não são nem o seu mental, nem as suas emoções.

A identificação a isso é a Ilusão mais perfeita.

Em contrapartida, vivam plenamente seu corpo, que é, eu o repito, o Templo no qual se realiza a ‘alquimia’ e a revelação.

Quanto melhor vocês se aproximarem de seu Templo Interior que é o Coração, melhor vocês serão regados à Fonte da Luz.

Quanto melhor vocês aceitarem não dar peso e consistência ao seu mental e suas emoções, melhor lhes será fácil penetrar o
santuário do Coração, que vocês já o tenham realizado ou não.

O Coração é a porta e ele detém também todas as chaves de sua vida e de sua sobrevivência, na Ilusão, pelo momento.

As circunstâncias da revelação serão eminentemente diferentes conforme vocês estiverem,vocês mesmos, próximos do seu Coração
ou afastados do seu Coração.

Do mesmo modo, elas serão eminentemente diferentes em tal ou tal região do mundo e mesmo num lugar de uma mesma cidade.

Tudo dependerá, é claro, a que vocês atribuirão sua Atenção e sua Intenção, recordando-se de permanecerem o mais frequentemente
possível em seu Presente do que é vivido, noAqui e Agora.

Se vocês guardam consciência desses alguns preceitos, nenhum ataque da Ilusão poderá colocar em perigo o que quer que seja
ao seu Coração, à sua vivência.

Tornar-se-á, paradoxalmente, num mundo em que o Fogo por Atrito torna-se intenso, muito mais fácil, se vocês o aceitam, penetrar
no Coração.

Muitos dos escritos essenciais desse século, realizados pelos seres missionários, nos tempos antes da revelação que vocês vivem
agora, foram recebidos em tempos extremamente perturbados exteriormente.

Alguns ensinamentos que nós lhes transmitimos, nós, Arcanjos, foram realizados durante o que vocês chamaram de ‘segunda guerra
mundial’, porque, quando as circunstâncias exteriores ou o Fogo por Atrito se tornam maiores e intensos, isso permite,

paradoxalmente, a alguns seres, se voltarem ainda mais facilmente para a Dimensão Interior e, portanto, para
a multidimensionalidade.

O que é certamente muito mais duro em tempos chamados de ‘paz’ no seu mundo, em que a vida parece vazar da fonte, mas que, de
fato, os afasta da sua Fonte.

Não há, portanto, tampouco, que querer julgar o Fogo por Atrito dos países ou dos seres, porque eles terão decidido, eles mesmos,
tocar esse jogo e esta partitura, ao invés da partitura do Coração.

E eu os lembro de que é a liberdade deles a mais absoluta.

Cabe a vocês efetivamente definir qual partitura vocês podem e querem tocar.

Cabe a vocês serem cada vez mais lúcidos, claros e precisos em seus próprios objetivos.

 ***

A hora não é absolutamente mais para querer a Luz na personalidade, para se apropriar de uma Luz, mas, efetivamente, para deixar a
Luz se estabelecer, a fim de que ela dissolva e redima a personalidade.

A redenção, como vocês sabem, apenas é possível pela Crucificação do ego, ou dissolução do ego.

Mas esta dissolução ou esta Crucificação não é uma morte, nem uma fuga da personalidade, mas, efetivamente, uma transcendência
da personalidade vivida nesse corpo, que eu chamei, na época, de Abandono à Luz.

De fato, para exprimir isso em algumas palavras, em que o venerável Comandante Aïvanhov lhes disse que ‘vocês não poderiam
permanecer sentados entre duas cadeiras’, cabe-lhes agora definir claramente o seu lugar, no Estado de Ser ou na personalidade.

Isso se refere à sua Consciência.



O corpo, quanto a ele, obedecerá e permanecerá, o que quer que acontecer e sejam quais forem as suas escolhas.

Mas essas escolhas, como vocês sabem agora, são definitivas.

Muito em breve isso não existirá mais, para as almas que estão engajadas em um caminho de possibilidade de retorno anterior,
qualquer que seja.

Cabe a vocês definir, pela própria Vibração que vocês portam e assumem, qual será a vida de vocês.

Ela continuará de maneira cada vez mais violenta, a se estabelecer na ação / reação?

Ou ela irá se estabelecer de maneira cada vez mais forte e suave, na Ação de Graça?

Há testemunhos da ‘Ação de Graça’, como há testemunhos da ‘ação / reação’.

Os testemunhos da Ação de Graça são, antes de tudo, o silêncio das palavras, o silêncio das emoções, um estado de ‘pacificação
Interior’, de leveza e de Alegria, enquanto que a ação / reação, ela também, terá seus próprios testemunhos: questionamento,

sofrimento, excesso do mental, dificuldade para se estabelecer no silêncio, qualquer que seja.

Essa é uma realidade vivida pelo corpo e pela sua própria consciência fragmentada.

Conforme a modificação de seu estado de humor que estiver aí, cada dia, vocês poderão, de maneira objetiva, saber se vocês vão
para a ‘ação / reação’ ou para a ‘Ação de Graça’.

O bem amado Sri Aurobindo perfeitamente descreveu as etapas sucessivas que todo ser humano vive quando desse choque.

Aí está o que eu tinha a lhes transmitir hoje.

Se existir, com relação a isso e exclusivamente com relação a isso, ou seja, de maneira global e não individual, necessidade de
informação complementar, então, eu gostaria de responder ou tentar responder.

***

Questão: o nosso DNA foi falsificado unicamente no corpo físico?

Bem amado, isso escapa ao que eu desejo responder hoje.

Eu peço que me pergunte sobre o que eu acabo de dizer, pelo momento, e sobre nada mais.

Eu voltarei provavelmente um pouco mais tarde, aí, desta vez, para responder a esse gênero de questão.

***

Questão: como fazer quando se tem dificuldade para fazer «descer» o mental no Coração?

Bem amado, o mental não pode descer no Coração, dado que é ausente.

Vocês não podem lutar com o mental contra o mental.

Isso participa, e eu o engajo a reler o que eu disse sobre o Abandono à Luz.

O Abandono à Luz é, de algum modo, a rendição do mental, o abandono do mental, realizando o Abandono à Luz.

Se o mental é forte, isso quer dizer que não há suficientemente prática do vazio Interior pelameditação ou pela Respiração ou por
qualquer outro procedimento que lhes foi dado.

O abandono ou a rendição do mental se observa, sobretudo em vocês, por certa ‘dificuldade’ para emitir pensamentos concernentes à
vida comum ou sua própria vivência, de maneira lógica, no lugar.

Enquanto que, justamente, o acesso a outros estados de Consciência permite, não mais ao mental, mas à Consciência pura, liberada
do mental, aceder a muito numerosas informações, mas não tendo mais traço de sua vida comum.

O mental ‘muito forte’ apenas traduz, ainda mais hoje, a superioridade da personalidade sobre o Estado de Ser e, portanto, do ego.

As coisas podem ser ditas cruamente, mas esta é a estrita verdade.

O ego se manifesta, antes de tudo, pelo mental.



***

Questão: o fato de se falar a si mesmo releva igualmente os processos do mental?

Inteiramente.

***

Questão: quando se está no Coração pode-se fazer pedidos à Luz?

O pedido, qualquer que seja, definitivamente, é um ato de exteriorização.

A aquiescência e o Abandono são um ato de interiorização.

A partir do momento em que há Presença no Coração, real, não há mais nada a pedir, uma vez que tudo está realizado.

Se há, então, pedido, é que há, portanto, saída do Aqui e Agora.

No Aqui e Agora se realiza a Presença.

O acesso ao Coração não pode emitir qualquer pedido porque, naquele momento, a Consciência «É», Sat Chit Ananda, como diria
Um Amigo.

E na ‘Morada da Paz Suprema’ ou no ‘estado de Felicidade’, não pode existir qualquer pedido, porque não há nada a pedir.

***

Questão: qual é a coisa a fazer para aceder ao silêncio mental?

Mas justamente nada há a fazer.

É justamente no ‘não fazer’ que aparece o silêncio mental.
Assim que há ação para um fazer, mesmo para aceder ao silêncio mental, é o mental que age.

Não pode haver sedação do mental pela ação do próprio mental.

O Abandono à Luz, como eu defini, é uma ‘rendição do mental’.

Existe, nesse nível, algo que deve ser realizado em Consciência, mas que não pode ser resolvido ou aproximado mesmo pelo mental,
porque ele vai sempre arrastá-los para fora deste estado que, para ele, significa sua morte.

A Alegria é um estado que eclode assim que vocês penetram o santuário do Coração.

Ela vai se reforçar, progressivamente e à medida do tempo e dos momentos de experiência que vocês vivem no Abandono à Luz e
na rendição do mental.

O mental não pode aceitar viver a Alegria.

Esta Alegria que se deve formalmente diferenciar da simples satisfação ou do simples prazer, qualquer que seja.

A Consciência Unificada ou a realização do Si pode apenas se realizar e viver quando tudo o que é exterior a isso não existir mais.

A melhor chave que eu posso lhes dar é o que eu chamei, agora há mais de um ano, de Hic e Nunc, ou seja, Aqui e Agora.

No Aqui e Agora não existe nada mais do que o Aqui e Agora.

O mental está em toda parte, exceto no Aqui e Agora.

***

Questão: sentir-se na Alegria poderia ser um jogo do ego, sabendo que ele vai desaparecer?



Bem amado, eu não apreendi o alcance, isso me parece um pouco torcido, para não dizer pior.

***

Questão: a concentração num ponto, num som, numa Respiração, faz parte dos jogos do mental?

Enquanto isso é chamado de ‘concentração’, sim.

A única Atenção e Intenção que vale hoje, próxima do Coração, é aquela que está centrada, justamente, no Coração e em nada mais.

***

Questão: viver no acolhimento, o ‘não fazer’ não pode ser vivido pelo ambiente como uma forma de provocação?

Bem amada, o que realiza a Alegria não se importa com o ambiente, porque é estabelecido na Alegria.

Agora, existem seres que meditaram durante vidas e jamais tocaram o Coração.
Existem seres que meditaram cinco minutos e encontraram o Coração.

***

Questão: isso significa que seríamos invulneráveis, neste estado?

Mas esse é o caso.

O Coração não pode ser atingido por nada.

Quando a Consciência do Si está realizada, naquele momento, a vida se desenrola sob outros auspícios e não a lei de ação / reação
ou Fogo por Atrito.

A doença é um Fogo por Atrito, os problemas psicológicos são Fogos por Atrito.

O Fogo do Coração dissolve todos os Fogos por Atrito.

***

Questão: a vida quotidiana necessitando de antecipação, como viver no Aqui e Agora?

É ainda uma Ilusão mental raciocinar assim.

Aqui e Agora é um ‘estado Vibratório’.

Aqui e Agora permite realizar qualquer coisa e qualquer tarefa.

Limpar a casa ou pensar em ir buscar os filhos na escola não impede o Aqui e Agora.

Essa é uma Crença.

Aqui e Agora não consiste, como eu disse, em nada fazer, em permanecer sem se mover e esperar.

Aqui e Agora é, eu o qualificaria assim, o ato Vibratório e de Consciência.

Aqui e Agora é o que se vive quando o instante está totalmente desacoplado do que é o passado e o futuro.

É chamado também de ‘tempo zero’, o momento em que o tempo pára para penetrar as três dimensões do tempo: iluminação,
realização do Si, passagem no Estado de Ser, Transfiguração, as palavras poderiam ser muito numerosas.

Mas enquanto o mental atua, ele vai afastá-los, é claro, deste estado, porque ele não tem qualquer interesse para que vocês se
realizem.

Ainda uma vez, vão para além da compreensão das palavras, mesmo se, obviamente, eu me exprima pelas palavras que são para
vocês bem humanas.

Vão para além dessas palavras.



O silêncio de que eu falo no nível do mental não é parar a vida, ainda uma vez.

Isso foi desenvolvido, de maneira extremamente precisa, por vários místicos que realizaram o Si, qualquer que seja a tradição.

O problema é que o ser humano, e mais frequentemente no Ocidente, se alimenta eternamente do seu próprio mental, crendo
encontrar uma escapatória do mental pelo mental, o que é, ainda uma vez, eu repito, estritamente impossível.

***

Questão: estando no Coração, se estamos em ressonância com os outros, o fato de estar só ou entre os outros faz uma
diferença?

Se o Coração estiver realizado, estritamente nenhuma.

***

Questão: e se o Coração não estiver realizado?

Então, naquele momento, é preciso encontrar o espaço e o instante para realizar o que eu denominaria o ‘de Si a Si’, que só pode ser
encontrado em particular, mas, jamais, em uma relação, seja ela a mais satisfatória possível.

O Si realiza-se sozinho, não existe qualquer ser humano, nem qualquer mestre, nem qualquer potência espiritual capaz de devotá-lo
ao Si.

É uma decisão que se faz de Si a Si, em particular.

Nenhuma Crença, nenhuma religião, nenhum mestre, nenhuma Consciência pode levá-los a isso.

Enquanto vocês acreditarem em uma autoridade exterior ou em uma força exterior, mesmo a do próprio Cristo, vocês não podem
realizar o Si.

***

Questão: por que, quando eu me estabilizo no Coração, as minhas ações são mais lentas?

Essa é a característica de alguns estados chamados de Samadhi, como o demonstraram alguns sábios e alguns místicos que
acedem, de maneira irregular ou regular, a esses estados.

***

Questão: em uma conversa, ao final de um momento, o mental retoma a dianteira.

Mas, bem amada, a conversa é um ato mental, sempre.

É, portanto, normal que o mental tome a dianteira.

O Coração é silêncio, o Coração é estado de ser que se basta a si mesmo.

Não pode, portanto, haver conversa no Coração.

***

Questão: em uma conversa, é impossível manter a Vibração do Coração?

É possível, na condição de que a Vibração do Coração esteja instalada, obviamente, de maneira permanente, o que significa que,
naquele momento, vocês realizam o Samadhi permanente.

Aí, naquele momento, tudo lhes é possível.

Mas enquanto vocês não estiverem estabelecidos, isso é impossível.



***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, eu rendo Graças pela escuta de vocês.

Recebam a minha Paz e as Bênçãos do Conclave.

Eu lhes digo, quanto a mim, até dentro de pouco tempo, para uma discussão talvez mais leve.

Até muito em breve.

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

(*) – ARCANJO ANAEL (10.08.2010):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-12-10-de-agosto

(**) – SRI AUROBINDO (17.10.2010):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-17-de-outubro

***
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 Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, que a Paz, o Amor, que a Verdade esteja em vocês.

Eu volto para vocês, neste espaço.

Eu não tenho, hoje, tanta coisa a lhes dizer além de, antes, estar presente com vocês para, se isso me é possível, responder aos seus
questionamentos concernentes ao que se vive, ao que vocês vivem, permitindo assim ao maior número aproximar-se do que se vive e

irá se viver relativamente ao conjunto da Revelação, ao conjunto do acesso à Verdade e ao Coração.

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu os escuto.

***

Questão: o que representa o dia de 17 de dezembro?

Bem amado, o 17 de dezembro é simplesmente uma reunião especial, como cada dia, com a Luz.

Nesse dia, esta Luz será mais especificamente levada e aportada pelo Arcanjo Miguel, associado ao Logos Solar, Cristo, vindo (se tal
for a sua oportunidade, a sua Vibração e o seu Abandono para viver a Efusão Micaélica) no nível do seu Coração, permitindo-lhes

então, para aqueles de vocês sobre esta Terra que acolhem, receber o Fogo de Miguel.

Fogo Celeste, Fogo de purificação, Fogo que permite Vibrar em outra oitava o Fogo do Coração, realizando a promessa da Tri-
Unidade penetrando o seu Coração, despertando-se e acordando para fazê-los percorrer os caminhos da Graça e da Alegria.

O Fogo Micaélico apresenta diferentes aspectos.

Um desses aspectos, no nível do ser humano, é materializar a Promessa da Fonte e o Juramento da Fonte de reencontrar a sua
Eternidade, aqui mesmo, de transmutar esta matéria e conduzi-la à sua realização, além da falsificação, além da densidade fechada,

de conduzir, portanto, o seu corpo e o seu Espírito e o conjunto desse sistema solar à sua Dimensão de Eternidade.

Alguns personagens, tendo colocado seus passos sobre esta Terra, em todos os tempos, puderam se beneficiar, a título individual e
particular, desse tipo de Vibração do Arcanjo Miguel, conferindo o acesso à multidimensionalidade e conferindo, também, a fusão real

com o Cristo, e com a sua Essência e o seu Princípio.

Miguel traz a Espada da Verdade, Cristo também traz a Espada da Verdade.

Esta espada é uma espada que corta a Ilusão, que corta o que deve ser cortado e prepara o ser para viver suas ‘Núpcias Galácticas’, o
retorno aos mundos Unificados, permitindo-lhe reencontrar a Liberdade e o que ele É, inteiramente.

Aí está o que representa, nós esperamos, para muitos de vocês sobre esta Terra, esse dia especial.

ANAEL – 5 de dezembro de 2010

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-RfrNmiTpbIM/UX5Omw6WrnI/AAAAAAAABY8/0dycQlvhL04/s1600/000+Anael+-+05.12.2010.JPG


E eu os lembro também de que cada dia, cada instante, cada sopro é especial durante este período, porque cada um de vocês é
chamado a viver e a manifestar a Vibração da Unidade, da Luz Vibral, fazendo-os reencontrar o Amor e a Verdade, a Alegria e a Paz.

Esta intervenção inscreve-se na sequência lógica do que realizou o Arcanjo Miguel e nós mesmos, Conclave Arcangélico, nesse
sistema solar, pela Graça da sua Presença e pela Graça do trabalho de vocês a vocês, também.

Ele sela assim, também, nesse dia, de maneira ainda mais marcante, a Presença do Cristo no ‘Fogo do Éter’ e no ‘Fogo da Terra’.

***

Questão: fazer amor é compatível com o fato de ir para a Unidade?

Bem amada, a liberdade do Coração confere a liberdade de ação, a responsabilidade de ação.

Não é privação de nada que floresça o Coração e o corpo.

Na Unidade e na Vibração da Unidade os atos, os comportamentos, as ações, quaisquer que sejam e quem quer que seja, vão então
se expressar pela própria ação da Graça e da Unidade na sua vida.

Obviamente, o que é chamada, em sua Dimensão e na sua carne, de fusão sexual ou de ato sexual, é uma forma (e assim foi chamada
com justa razão) de ‘pequena morte’.

Alguns seres, vivendo o despertar das três Lareiras, não podem mais, simplesmente, fusionar por esse princípio ou realizar o que
vocês chamam de orgasmo.

Outros podem realizá-lo, mas convém aceitar e compreender que, a partir do momento em que as três Lareiras estiverem abertas, toda
a energia que se derramava, antes, para a parte inferior, para a extremidade do corpo, refletindo-se por um orgasmo, subiu hoje no

nível do Coração.

Assim, portanto, de acordo com a qualidade do seu próprio Coração, de acordo com a qualidade da sua própria Unidade, o desejo
pode ser transmutado ou então ser reforçado, tudo depende do que ele irá manifestar no nível da sua vida e no nível do seu corpo.

A relação íntima é Liberdade e Liberação ou ela se torna fechamento de um ou do outro?

Isso se expressa pelas percepções do seu próprio corpo e do seu Templo Interior.

Existiram, de todos os tempos, tanto nesta Dimensão falsificada como nos mundos não falsificados, possibilidades de viver as
alquimias e os retornos à Unidade pela via sexual.

Hoje, nada disso tudo é mais necessário, nem vital.

Do mesmo modo que, no nível dos seus comportamentos, das suas ações e dos seus atos, certo número de coisas que eram
quotidianas e comuns não têm mais razão de ser, simplesmente porque a necessidade ou o desejo desaparece.

A Alegria não é nem prazer, nem desejo.

*

A Alegria é um estado de saciedade total e permanente, independentemente de qualquer ressonância exterior, fosse ela alimentar,
sexual ou outra.

Existe, de fato, na vibração do Coração, um ‘estado de completitude’ fazendo com que, frente ao que você É, em Verdade, não possa
existir qualquer insuficiência.

Assim, se a sexualidade não for o fato de preencher uma insuficiência, se ela não refletir então uma periculosidade devido mesmo às
subidas da Kundalini, então, não se prive de nada, porque toda privação, definitivamente, fecha o Coração.

Mas convém também aceitar e integrar que o ser que chega à ‘plenitude do Si’ e que toca as portas do Estado de Ser não pode mais
conceber qualquer relação sexual com ninguém, porque esta alma, naquele momento, vive um estado de orgasmo ou de

êxtase permanente.

Nessas condições, a relação sexual, mesmo a mais pura e a mais completa, faria nesse caso, e exclusivamente nesse caso, voltar a
descer os níveis de Consciência, porque recorrendo ao centro inferior cuja finalidade é, quer se queira ou não, prazer ou reprodução.

A Alegria está além do prazer.
A Alegria é uma Graça, uma Unidade e uma Graça, mesmo se alguns seres puderam, em determinados momentos de suas vidas,



experimentar estados de fusão, mesmo no nível cardíaco, pela sexualidade.

Seu retorno à Unidade passa pela ativação da sua androginia primordial.
Esta androginia, a princípio, vem modificar suficientemente os comportamentos inscritos no seu cérebro para, literalmente, vem liberar

certo número de injunções vitais ou instintivas ligadas tanto à sexualidade como à alimentação ou a necessidade do outro.

Porque, quando vocês estão Unificados, quando o Coração está inteiramente na fase em que ele atinge o estado de Samadhi,
permitindo a Paz Suprema, naquele momento, há um ‘estado de completitude’.

Não há mais qualquer falta, nem qualquer desejo do que quer que seja.

Assim, portanto, se essa necessidade ou esse desejo estiver presente, então, não resista a ele, porque ele aparecerá,
necessariamente.

A Unidade não força, a Unidade se estabelece na sua própria realidade e vem dissolver, pouco a pouco, os apegos, quaisquer que
sejam, os condicionamentos, quaisquer que sejam e, por vezes, as necessidades imperiosas existentes em alguns

comportamentos.

Mas esta ‘transmutação’ se estabelece progressivamente e à medida que vocês penetram o espaço sagrado do seu Coração, sem
qualquer dificuldade, com facilidade, como uma evidência que não é nem forçada, nem mesmo sugerida pela personalidade ou pela

alma, porque isso se torna evidência.

***

Questão: sentir, ao mesmo tempo, os batimentos cardíacos e as Vibrações do Coração indica que o Fogo do Coração não
chegou?

Bem amada, ele chegou inteiramente a partir do instante em que a ‘pulsação cardíaca’ é substituída, como lhes explicou Sri Aurobindo,
pela ‘respiração do Coração’, que é uma Verdade (*).

Naquele momento, a imersão na respiração do Coração permite, como lhes foi dito, realizar o switch da Consciência e penetrar
diretamente o que é denominado o Maha Samadhi ou a ‘Morada da Paz Suprema’ (**).

***

Questão: qual é o efeito desses movimentos Vibratórios no metabolismo?

Bem amada, é profundamente diferente, de acordo com a natureza e a estrutura de cada corpo físico, em ressonância com as
linhagens e, de maneira mais precisa, com sua constituição, referente à ‘proporção relativa’ dos elementos.

De acordo com a sua proporção predominante, de Fogo, de Terra, de Ar ou de Água, você vai manifestar modificações fisiológicas e
metabólicas que lhe são próprias.

Assim, eu não posso definir todas as modificações que podem existir em função dos elementos dominantes ou restringidos.

Elas são, entretanto, reais para cada um, conduzindo a uma iluminação Interior das suas próprias células, conduzindo ao
desaparecimento de qualquer doença e de qualquer problema.

Esse é o efeito, eu diria ‘mecânico’, da Luz Vibral em vocês e nas suas estruturas.

***

Questão: quando eu levo minha Consciência sobre o Coração, tenho uma sensação de espiral descendente.

Bem amado, isso corresponde, inteiramente, à sua própria penetração no seu espaço cardíaco, podendo se expressar por uma perda
de indicadores espaciais ou temporais, podendo se expressar, para a Consciência, na Luz, por um sentimento de ‘queda’ ou de

‘elevação’, mas que, de qualquer modo, irá refletir a mesma realidade que é o acesso ao Estado de Ser.

Há, portanto, apenas que se imergir e se dissolver no movimento ou na ausência de movimento que aparece naquele momento.

***



Questão: por que os sintomas ligados à ativação dos novos corpos não são dados precisamente?

Bem amada, é capital que cada um viva a sua experiência, o seu sentir e as suas próprias Vibrações que, obviamente, são comuns ao
conjunto dos seres que realizaram e viveram esta abertura.

Isso não foi comunicado por uma razão extremamente específica, para que, justamente, quando a hora chegar, a divulgação disso
permita confrontá-los à sua própria Verdade vivida, onde o questionamento do mental predominou.

O importante é, justamente, não a compreensão dessa vivência, mesmo se isso puder perfeitamente se exprimir através do que vocês
denominam os ‘circuitos energéticos’ ou os ‘circuitos de consciência’, porque, de fato, a energia é Consciência nos mundos

Unificados.

Nós, portanto, os deixamos viver certo número de processos sem descrevê-los uns e outros, a fim de lhes permitir vivê-los sem tomada
de partido e sem qualquer interferência do seu mental.

Quando chegar a hora, nós lhes daremos o conjunto desses sinais, o conjunto desses cortejos de sintomas, correspondentes às
novas capacidades espirituais.

Isso será realizado, se o tempo permitir, por Um Amigo, precisamente durante o seu primeiro trimestre do próximo ano.

***

Questão: o que significa «dar a Paz»? Não é aí uma ação do mental?

Bem amado, justamente, aqueles que não vivem a Consciência Unificada irão permanecer no nível do mental e irão se aperceber, por
eles mesmos, de que o que eles geram não é a Paz.

Aquele que dá a Paz, pela Vibração e pela Consciência, viverá a Paz, toda a diferença está aí.

***

Questão: têm-se necessidade de dizer «eu dou a Paz» ou a Paz emana sozinha?

Bem amado, se Um Amigo lhes disse e os convidou a «dar a Paz» e dizê-lo, é que o Verbo Criador é ativado por aqueles que, em
todo caso, vivem a Vibração Unitária.

Assim, portanto, pronunciar esta frase implica necessariamente em que a energia a acompanha, o que não é o caso para aqueles que
não vivem isso.

***

Questão: convém prosseguir as atividades artísticas nesse momento?

Bem amado, é preciso seguir, inteiramente, o que o põe na Paz, na Fluidez e na Unidade.

Para alguns, poderá ser nada fazer, para outros, talvez fazer coisas completamente triviais e comuns.

Vão para o que, em suas atividades, aumenta a sua Paz, a sua Alegria e a sua Fluidez.

Não há outra regra senão seguir o que dita o Coração, a fim de estar em ressonância e em acordo com ele.

Para cada ser humano é diferente.

Alguns têm necessidade e sentem este impulso para parar tal ou tal coisa, outros, enfim, têm impulsos totalmente ao oposto.

Lembrem-se de que a Vibração do seu Coração lhes permite saber e sentir o que é exato e bom para vocês.

Se vocês vão ao sentido do Coração, o Coração Vibra.



Se vocês vão ao oposto do Coração, o Coração não Vibra mais.

Para aqueles de vocês que, por enquanto, não teriam acesso, inteiramente, à Vibração da Coroa Radiante do Coração, ao chacra do
Coração ou à nova Tri-Unidade ou Nova Aliança, vocês podem também confiar, antes de qualquer coisa, não nas emoções, não nos

mecanismos mentais, mas na Vibração que os habita naquele momento.

Coloquem claramente as suas escolhas e escutem o que lhes diz a Inteligência da Luz, qualquer que seja a Lareira que esteja aberta
em vocês.

Isso lhes permitirá estarem sempre em acordo com a sua própria Unidade, porque há apenas isso que é importante.

***

Questão: em alguns povos, a Paz é desejada através de diversas saudações. Existe, para nós, ocidentais, uma forma discreta
de contato com o outro incluindo esta noção de Paz?

Bem amado, a Consciência e a Vibração seguem doravante as palavras.

Deem a Paz com esta frase, sem qualquer gesto, mesmo se existirem gestos que acompanhem esta Paz, denominados, eu creio, e
dados aqui mesmo: a ‘Saudação de Orion’.

Agora, emitir o pensamento de Paz e dar a Paz na Vibração do seu Coração e da sua Unidade confere realmente a Paz, em vocês e
no exterior de vocês.

Não há nada além disso a realizar.

O que há de absurdo em dizer a alguém: «eu lhe dou a minha Paz» ou «eu lhe dou a Paz»?

***

Questão: A recitação de orações ou de mantras continua atual?

Bem amado, o que é atual é ‘o que abre o seu Coração’.

É atual o que o faz Vibrar, é atual o que o põe na Alegria, é atual o que o põe na Paz.

Compreenda efetivamente que, além das ‘egrégoras’ constitutivas do que vocês chamam de mantras ou orações, o seu estado Interior
predomina sobre a repetição ou sobre a oração.

Assim, portanto, vocês podem obter o mesmo estado Vibratório por um mantra ou por uma oração, mesmo pertencendo a algo que
não é da Unidade, porque, se vocês estiverem na Unidade, naquele momento, os seus ‘propósitos’ estarão bem além das palavras

pronunciadas e da própria ressonância em uma língua sagrada, por exemplo, do que significa um mantra.

Vocês terão transcendido e excedido o próprio significado desta oração ou desse mantra.

Assim, portanto, se, para vocês, é útil recitar tal frase ou tal palavra ou tal oração e se isso lhes abre o Coração, então, faça-o sem
qualquer escrúpulo, porque a sua Vibração, a Luz Vibral, é agora mais importante do que os condicionamentos que existiram neste

planeta.

Assim, então, imaginemos mesmo que vocês tenham prazer em repetir um mantra ou uma oração pertencente ao mundo
falsificado, vocês vão levar, a esta oração falsificada, a Luz Vibral.

Por conseguinte, vocês não vão mais alimentar os reservatórios de forças opostas, mas, efetivamente, transcender esses
reservatórios de força.

Mas, ainda uma vez, não é um mecanismo intelectual ou mental, mas, bem mais, vocês deverão seguir a ‘resultante Vibratória’ do
seu ato, da sua ação ou dos seus comportamentos, quaisquer que sejam.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***



Bem amados Filhos da Luz, Bem amados Filhos da Lei do Um, eu vou lhes dar, eu também, a minha Paz e a Paz.

Assim, portanto, agora, eu lhes dou a minha Paz e eu lhes dou a Paz.

Até breve.

... Efusão de energia ...

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

(*) – SRI AUROBINDO (17.02.2010):
http://www.portaldosanjos.net/2010/02/sri-aurobindo-17-de-fevereiro-de-2010.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...

*

(**) – SRI AUROBINDO (30.01.2010):
http://www.portaldosanjos.net/2010/01/sri-aurobindo-30-de-janeiro-de-2010.html 

http://leiturasdaluz.blogspot.com/2010/06/sri-aurobindo-30-de-janei...

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=873

5 de dezembro de 2010

(Publicado em 12 de dezembro de 2010)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com

Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

 http://www.portaldosanjos.net 

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

http://www.portaldosanjos.net/2009/04/seja-bem-vindo.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/01/sri-aurobindo-30-de-janeiro-de-2010.html
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/sri-aurobindo-mensagem-da
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2010/02/sri-aurobindo-17-de-fevereiro-de-2010.html
http://leiturasdaluz.blogspot.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=873
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2010/06/sri-aurobindo-30-de-janeiro.html


 ~ Complementação das mensagens de Uriel e Miguel ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas.
Eu intervenho, neste dia, como embaixador do Conclave Arcangélico.

Eu intervirei, em um segundo momento mais pessoal, com relação a seus questionamentos, se houver.
Em primeiro lugar, queiram acolher minha Paz, minha irradiação e minha Presença como eu os acolho, vocês,

aqui e em outros lugares.
Na continuação do que foi dado pelo Arcanjo Miguel (1) e pelo Arcanjo Uriel (2), eu venho especificar certo

número de elementos, mais humanos, digamos assim, relativos ao período que vocês atravessaram durante o
seu mês dezembro e o período que vocês têm atravessado durante este ano.

***

Como o Arcanjo Uriel lhes disse, uma Passagem e uma Reversão ocorreram durante o mês de dezembro,
correpondendo à Reversão e à Passagem da boca, esta abertura conduzindo-os ao seu Céu e à sua

Eternidade.
Esse processo se estende, doravante e agora, sobre um elemento que eu denominarei ‘convergência’

(convergência de sentidos, convergência de comportamentos, convergência de eventos sobre a Terra como
no Céu) levando-os a penetrar ainda mais à frente o mecanismo de coincidências Celestes e Terrestres,

correspondendo, na totalidade, ao conjunto dos eventos anunciados por nós mesmos, Arcanjos, pelo conjunto
dos 24 Anciãos, correspondendo à sua transformação final levando-os e conduzindo-os a viver a sua

Eternidade.
Vários de vocês, sobre esta Terra, começam a experimentar mecanismos Vibratórios e de consciência cada

vez mais intensos, cada vez mais prolongados, tanto em seus dias como em suas noites, conduzindo-os,
literalmente, a passar de um estado a outro, de um corpo de manifestação a outro.

Mesmo se, para vários de vocês, vocês não têm ainda consciência, em totalidade, desse novo corpo ou ‘Corpo
de Eternidade’, vocês percebem, mesmo com sua consciência fragmentada, os momentos e os instantes em

que vocês passam neste estado de consciência que não tem nada mais a ver com a consciência que era a sua
habitualmente.

E isso, bem além de seus processos meditativos, porque vocês estão submetidos, desde algumas semanas, a
um bombardeamento de Vibrações e de Luz como jamais a Terra e vocês mesmos experimentaram.
Obviamente, existem retransmissões da Luz da Fonte produzidas pelo seu Sol e por um conjunto de

processos astronômicos e astroquímicos bem reais, concretos e observáveis.
Cabe a vocês buscá-las, se lhes interessarem.

Mas o mais importante é, evidentemente e como sempre, o que vocês vivem em meio à sua consciência.

***

Os modos do seu funcionamento se tornam incomuns.
O seu raciocínio lógico usual, mental, já não é tão usual.

ANAEL – 21 de janeiro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-pN88Ssx3DE4/UX4xpHnb0xI/AAAAAAAABYs/Bj2bL__L1Ps/s1600/000+Anael+-+21.01.2011.jpg


O seu raciocínio lógico usual, mental, já não é tão usual.
Há, realmente, pelo fato da ‘abertura da boca’, uma modificação alquímica e profunda do seu estado Vibratório

e da consciência expressando-se por grande número de novas Vibrações, grande número de novas
manifestações em meio ao seu corpo, em meio ao seu físico como em meio ao seu corpo sutil.

Isso pode se refletir por uma percepção nova Vibratória e também por uma modificação dos seus ‘modos de
funcionamento’ habituais, que isso diga respeito às suas relações interpessoais, que isso diga respeito às suas

relações afetivas ou ainda à sua maneira de apreender e de ver o mundo tal qual ele foi até agora.
Tudo isso é perfeitamente normal e lógico e resulta, de um lado, do derrame cada vez mais crescente da Luz

e, ao mesmo tempo, da sua resposta cada vez mais adequada à Luz.
É claro, vários seres humanos não percebem ainda essas manifestações Vibratórias, porque, não estando

abertos ao nível das três Lareiras, negam, como sempre, o que acontece e apenas poderão entrar em
resistência cada vez mais importante ao processo Vibratório em curso.

Tenham em mente que somente importa o seu ‘estado Interior’ porque é deste estado Vibratório Interior que irá
suceder a sua capacidade para Abandono cada vez maior à transformação alquímica da Luz que ocorre

atualmente.

***

Uma etapa importante foi passada, para aqueles que a completaram, durante o mês de dezembro, tendo
permitido-lhes, através de alguns desgastes (presentes no seu corpo como em suas relações), alcançarem um

estado de liberdade e de liberação ainda maior, preparando-os de novo com mais Luz, mais Verdade e mais
autenticidade.

O que vocês vivem atualmente vai se acelerar e se amplificar cada dia mais.
Para alguns de vocês, isso poderá mesmo impedi-los de realizar aquilo que vocês chamam de suas tarefas

cotidianas.
A Luz é, para estes, a esse preço.

A Luz os quer inteiramente e na totalidade.
Isso são a sua promessa e o Juramento que vocês o fizeram, Um ao Outro: vocês, como Consciência livre de

Semente de Estrela e A Fonte.
Então, a Luz é Inteligência, isso vocês o sabem e ela age em vocês a fim de abrir sempre mais o canal das

suas próprias recepções de Luz, os canais do seu próprio acesso à sua Eternidade, permitindo-lhes, sempre
mais, se aproximarem do infinito e da Verdade.

Algumas das suas circunstâncias de vida estão às vezes para mudar.

***

Lembrem-se também de que todas essas mudanças que acontecem sob a influência da Luz ocorrem sempre
sob a influência da facilidade, que a Luz, mesmo se ela pode desencadear processo de transformação
alquímica no seu corpo, no desenrolar da vida de vocês, ela deve se acompanhar de uma facilidade, de

uma evidência, de uma sincronia em que tudo se harmoniza, se encaixa e acontece com Paz.
Quaisquer que sejam as circunstâncias exteriores, aprendam a reconhecer o estado de ‘Paz Interior’ que está

em vocês no momento em que vocês se abandonam à Luz.
Alguns de vocês foram muito bem sucedidos, apesar das dificuldades, em se abandonar à Luz.

Outros de seus Irmãos e de suas Irmãs não tiveram as capacidades Vibratórias e de lucidez para viver este
Abandono.

Isso é assim.
Entretanto a Luz, na sua Graça, permitirá sempre, mesmo se as escolhas estiverem feitas, um passo atrás, mas

tornar-se-á cada vez mais difícil, cada vez mais duro para alcançar e para manter isso.
Retenham que o mais importante é a sua Paz Interior, o seu estado de estabilidade.

Vários de vocês experimentam estados de desprendimento, enquanto presentes, lúcidos e conscientes, mas o
desprendimento de tudo o que não é a Luz, de tudo o que não é importante, de tudo o que não é facilidade,

Alegria e, principalmente, Paz.
Vão o máximo possível para a sua Paz, vão o máximo possível para o que é evidência.

Nada deve preocupá-los.
A Inteligência da Luz irá agir e abastecer tudo o que for necessário, em vocês e para vocês, para completar o

seu destino, a sua destinação.

***

O período é propício, agora, para se estabelecerem cada vez mais profundamente no Coração, na Vibração e
no Fogo do Amor.



O conjunto de Vibrações que lhes percorrem, onde quer que estejam situadas em vocês, vai se acelerar como
eu o disse, buscando um sentimento de plenitude, de Fogo, de intensidade, até agora jamais obtido sobre

esta Terra, mesmo pelos maiores neófitos e pelos maiores Mestres.
A dimensão da sua Eternidade, a dimensão do seu estado de Semente de Estrela irá emergir, cada vez mais

claramente, gradualmente e à medida dos instantes, dos dias, das semanas e dos meses que vão passar.
Lembrem-se de que, sempre, o que vocês observam no exterior como manifestação de ‘não Luz’ é apenas a

expulsão de Sombras necessária para o estabelecimento completo do reino da Luz em meio à nova
Dimensão.

Nada a lamentar, nada a temer porque tudo é evidência, porque tudo é Luz, se vocês mesmos se tornarem esta
Luz.

Vocês são a Luz do mundo como lhes disse Cristo.
Nada mais deve impedi-los de concretizá-la, de manifestá-la e, sobretudo, de vivê-la, de expressá-la e de

deixá-la emanar de vocês.
É nesta condição que vocês viverão as transformações atuais da Terra e as suas, que vocês levarão a seu

termo, para seu maior proveito, para sua maior Alegria e para sua maior Paz.
Os momentos que se sucedem sobre esta Terra vão ver certo número de mecanismos celestes, astronômicos

e ligados aos seus Irmãos galácticos cada vez mais onipresentes no seu mundo.
Em breve vocês mesmos não poderão mais se esconder de si próprios.
A Luz é transparência e vocês se tornam, vocês mesmos, transparência.

Nada do que fez o seu ego e que podia ser escondido sob falha, no interior de vocês mesmos, ocultado do
resto do mundo, não poderá sê-lo.

Não se esqueçam de que vocês se tornam transparentes uns aos outros e que não há necessidade de
palavras para ver a Verdade, porque aquele que está na Verdade vê necessariamente a Verdade do outro, o

que ele diz, o que ele pensa e o que ele faz.
Obviamente, isso pode levar a certas confrontações, mas essas confrontações não são um combate, mas sim

o resultado do estabelecimento da Luz, a fim de que esta resplandeça e brilhe no seu mundo.

***

Como isso lhes foi dito, Cristo está presente no seu Éter.
Ele está também presente no seu Coração e se revela, hoje, em sua majestade, em sua potência e

em sua Verdade.
A espada de Miguel é então aquela que interrompe o que deve ser interrompido em vocês, no interior de

vocês, como no exterior de vocês.
Da sua capacidade para adaptação, da sua capacidade para Abandono, da sua capacidade

para Alegria resulta o bom desenrolar do que está em operação, hoje, nesse momento e para as semanas e
os meses a seguirem.

O conjunto do Conclave Arcangélico, o conjunto da Confederação Intergaláctica e dos Seres que foram
humanos como vocês e que permanecem perto de vocês para acompanhá-los, estão mais do que nunca em

vocês e com vocês.
Peçam e vocês receberão, se isso estiver de acordo com a manifestação da Luz.

Vocês se tornam Luz.
É a palavra mestre do que corresponde ao que vocês vivem atualmente.

As lutas Interiores, as Vibrações Interiores ou as dores residuais que possam existir, são apenas a expressão
da eliminação do que se opõe, em vocês como no exterior de vocês, ao estabelecimento do reino da Luz.

É a mesma coisa na sociedade.
É o mesmo nos países, é o mesmo no mundo, na sua totalidade.

Eu entendo por “mundo” o conjunto do seu sistema Solar.

***

Aproveitem os momentos em que a Luz desce, além dos seus espaços de meditação, para receber o máximo
de partículas Adamantinas, o máximo de radiações do Ultravioleta e de diferentes irradiações cósmicas que

começam a chegar para vocês porque não estão sendo mais freadas pela magnetosfera que se tornou, agora,
totalmente permeável às irradiações cósmicas, às influências celestes e às influências galácticas.

Isso é o que acontece em vocês, hoje mesmo.
Vocês estão, portanto, convidados, eu diria, a um banquete Celeste, aquele em que vocês são nutridos,

literalmente, pela Luz.
Certamente, em meio a esta Luz que se revela em vocês e que se ilumina cada vez mais, várias coisas que

lhes pareciam, antigamente, importantes, vão parecer-lhes cada vez mais insignificantes e absolutamente mais
dignas de interesse.



O único interesse tornar-se-á a Luz: esta irá se tornar cada vez mais evidente e irá se instalar cada vez mais
como uma evidência a cada momento.

Eis as poucas palavras que eu tinha para dizer-lhes para completar o que havia dito o Arcanjo Uriel e o Arcanjo
Miguel durante a sua última vinda.

Se existirem em vocês, em relação a isso, e somente em relação a isso, questionamentos, eu ficarei feliz de ali
colocar um esclarecimento complementar.

Então, eu os escuto. 

***

Pergunta: seres que participam da Ascensão da Terra nesse momento poderiam acompanhar depois o
movimento Ascensional de outras Dimensões dissociadas?

Bem amado, cada Consciência redescobrindo sua Dimensão de Semente de Estrela, e vivendo-a e realizando-
a, é livre de participar no Plano que ele deseja.

O Plano da alma se dissolve, o Plano do Espírito se revela em totalidade.
A dimensão de Eternidade de Semente de Estrela não implica em qualquer obrigação do que quer que seja.

Alguns seres poderão, se tal for seu desejo, em função de seu estado Vibratório, ajudar outros universos
dissociados a ir para sua Unidade.

Mas compreendam bem que a maioria dos seres humanos atualmente encarnados, e em particular os adultos,
hoje, vivendo este final de ciclo, está aí desde tempos imemoriais em encarnação e, evidentemente, estas

Consciências, eu duvido muito que elas tenham desejo de se reconectar com mundos dissociados mas, bem
mais, de retornar em sua Morada de origem, sua Dimensão de origem e seu sistema Solar de origem.

***

Pergunta: por que as eliminações vivenciadas ultimamente acontecem na dor?

Bem amada, há duas formas de eliminação no período que vem transcorrendo.
A eliminação ao nível do corpo físico é um mal menor, significando a passagem para a ‘abertura da boca’ e,

portanto, o que eu denominaria um teste de sucesso.
Outros vivenciaram isso em planos mais psicológicos, emocionais, mental, de rebelião, de confronto.

Isso é um teste fracassado.
A eliminação ao nível do corpo que correspondeu, para alguns de vocês, a diversos sofrimentos, foi, eu repito,

um mal menor.
Era inevitável que as últimas Sombras surgissem.

Não havia outro meio do que sair ao nível do corpo, o que corresponde a uma eliminação e não a uma
cristalização.

Ou então de aparecer ao nível da consciência e, então, naquele momento, isso foi uma cristalização e uma
não resolução.

***

Pergunta: como distinguir o que releva de uma eliminação ou de uma cristalização?

O que se extingue no nível do corpo é uma eliminação.
O que acontece na consciência, ou seja, pelo emocional e pelo mental, que são as retransmissões da

consciência, é uma cristalização.

***

Pergunta: como acompanhar as eliminações passando pelo corpo sem perturbar o funcionamento das três
Lareiras?

A primeira resposta é, evidentemente, o Abandono à Luz.
A segunda é acolher este sofrimento deixando ele próprio se expelir.

Ele não denota necessariamente combate.
Ele pode às vezes recorrer a remédios, quaisquer que sejam.



Ele pode às vezes recorrer a remédios, quaisquer que sejam.
Quem quer que seja, deve estar lúcido sobre a realidade desses dois processos, eliminação ou cristalização.

Mas isso tem essencialmente correspondido ao período que, para a maioria de vocês, termina nesta Terra.
Outros têm talvez ainda resíduos desses processos.

Retenham igualmente que há também processos Vibratórios que, algumas vezes, podem ser excessivamente
constrangedores, ao nível do que eu denominaria suas novas estruturas, isto é, seus ‘novos corpos’, fazendo
com que as percepções Vibratórias se acentuem e se acelerem, que isso seja ao nível da Coroa Radiante da

cabeça, da Coroa Radiante do Coração ou ainda do Triângulo sagrado [sacro].

***

Pergunta: o que devia ser eliminado o foi em dezembro e janeiro ou haverá outras etapas?

Meus bem amados, esta etapa lhes foi anunciada por alguns Anciãos, parece-me.
Não haverá outra etapa, exceto as que se baseiam em vocês mesmos e não em um processo coletivo

planetário.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a abertura da boca, a Reversão?

Bem amada, o que foi denominado “a abertura da boca” é um rito iniciático de Passagem que foi dominado por
algumas civilizações ditas tradicionais.

Esse processo era perfeitamente conhecido no Egito.
Ele permitia a liberação da alma e o retorno do Espírito à sua esfera de origem.

É exatamente isso que quis dizer o Arcanjo Uriel.
Eu os convido então a se informarem, ao invés de fazer um longo discurso sobre isso.

O processo de ‘abertura da boca’ corresponde, de fato, à ativação do 11º corpo e então à Reversão
final permitindo a liberação definitiva, a fim de que o Espírito reencontre a sua Unidade e a sua Liberdade.

É isso que foi realizado para aqueles que completaram a Passagem.
Resta-lhes agora conscientizá-la, encarná-la e vivê-la.

E vocês têm, para isso, a maior parte deste ano.
É exatamente o que vocês vivem, a cada dia, agora, em diferentes momentos dos seus dias e das suas noites.

Essas etapas Vibratórias que fazem vocês “não estar mais aí”, estando presentes, mas estando, ao mesmo
tempo, ainda, em outro espaço / tempo que é a Eternidade.

Esse processo, a Terra também o vive, nesse momento mesmo.
As Consciências de vida animais, vegetais e todas as Consciências de vida em meio a esse sistema Solar o

vivem, nesse momento mesmo.
Isso corresponde a ‘processos de partida’ tais como vocês os observam e os observarão cada vez mais.

Trata-se não de morte, mas se trata da partida para a Liberdade, atualizando assim as palavras do
Comandante dos 24 Anciãos: “A lagarta torna-se borboleta”.

E isso é uma Verdade.
Vocês não podem manter a lagarta quando vocês se tornam uma borboleta.

***

Pergunta: por que tal raça de animal desaparece hoje ao invés de outra?
 

Bem amada, aí também, trata-se de uma questão de afinidade Vibratória correspondendo a emissões de
frequência vindo de diferentes locais do que vocês chamam de cosmos, traduzindo-se por um ‘impulso de

partida’ para certas categorias de vegetais, de animais ou ainda de insetos e em breve de humanos.
A afinidade Vibratória é simplesmente a colocação em ressonância de certas características de algumas
irradiações cósmicas, chegando até a Terra, agora, devido à quebra total da magnetosfera, traduzindo-se,

portanto, por aqueles que captam este ‘apelo da Liberdade’, a abandonar definitivamente a lagarta e a se tornar
novamente borboleta.

Da mesma maneira que a lagarta, a um dado momento, decide que chegou o momento de se tornar borboleta.
Simplesmente, o sinal não é unicamente Interior, mas também e, sobretudo, tornar-se-á cada vez mais exterior,

devido à impulsão das irradiações emitidas por diversas fontes sobre esta Terra.

***



***

Pergunta: por que todos os animais de uma mesma categoria não partem ao mesmo tempo?

Tudo depende do local onde se efetua esta impulsão.
Ela não é, por ora, total à Terra, mas chega a certos locais que estão unicamente ligados à rotação da Terra,

mas também à qualidade Vibratória do território que é atingido.
Existem, como vocês o sabem, continentes, placas tectônicas ou grupos de populações que são mais abertos

Vibratoriamente que outros, tanto com os humanos como com os animais.
Toda a dificuldade, para os humanos, é aceitar que isso não é uma morte, no sentido em que vocês entendem

em meio à sua consciência fragmentada, mas uma liberação real e total.
O que a lagarta denomina morte, a borboleta denomina nascimento.

Mas, definitivamente, não há morte, há liberação e conclusão de um processo.
O que morre é o antigo, o que morre é o que está aprisionado.

O que nasce é o que está livre.

***

Pergunta: é o Conclave Arcangélico que decide o lugar do impacto Vibratório e da população a que se
refere?

 
Bem amada, nós podemos focalizar, como Arcanjos, uma emissão de radiações, focalizando como atuar sobre

um foco, a fim de que o território seja mais ou menos amplo, mas se trata, antes de tudo, de uma afinidade
Vibratória porque cada sol da Terra é portador de uma Vibração específica.

A Vibração do seu país, a França, não tem nada a ver com a Vibração do Brasil.
Assim, portanto, há afinidade Vibratória real, colocada em sintonia entre certas irradiações e certas partes desta

Terra remetendo, assim, à frase: “os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros”.
Há Consciências, do mesmo modo que há territórios, que estão, no momento, muito mais permeáveis do que

outros à recepção da Luz, na sua fase final.

***

Pergunta: quem decide o momento da Reversão final?
 

Bem amada, a partir do momento em que a sua estrutura física, aqui, nesse momento, em meio a esse corpo,
aglomerar e acumular um número de partículas Adamantinas suficiente, naquele momento, o processo ocorre

espontaneamente.
Isso não é então a consciência fragmentada que decide, isso não é, tampouco, a consciência do Estado de

Ser que decide, mas, o ‘desequilíbrio’ do acúmulo de partículas Adamantinas em excesso em relação às
partículas pesadas, densas e físicas que constituem o corpo em carbono, que decide isso.

Quando a proporção de partículas Adamantinas se tornar superior à de partículas em carbono, naquele
momento, a mudança acontece.

***

Pergunta: quais são os indicadores físicos dessa taxa de partículas Adamantinas?

É exatamente o que vocês vivem, o que eu descrevo.
Cada dia, a cada dia um pouco mais, cada dia, a sua consciência experimenta momentos em que ela passa em

um estado incomum, sem, no entanto, necessariamente passar, na totalidade, no Estado de Ser, no Sol,
porque os corpos de Estado de Ser foram, todos eles, liberados do Sol.

Eles estão agora na rota entre o Sol e a Terra.
Cada corpo de Estado de Ser tem uma distância própria entre o Sol e a Terra que é em função, justamente, da

sua capacidade para aglomerar as partículas Adamantinas, elas mesmas função da sua própria capacidade
para Abandono à Luz.

Alguns veículos de Estado de Ser, vindos de Dimensões diferentes, vão percorrer esta distância (que é mais,
não uma distância, em termos métricos, mas uma distância, em termos de consciência) a uma velocidade

diferente.
É exatamente isso que vocês vivem, como eu havia descrito.

Não é ainda tempo de definir os diferentes contextos que permitem a Ascensão.



O que eu posso dizer, simplesmente: da sua capacidade para absorção e para metabolização das
partículas Adamantinas, vai depender o modo ascensional que lhes é próprio.

Sobre isso, parece-me, o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) lhes falou longamente.
Ele voltará, eu penso, em breve, nisso, um pouco mais detalhadamente, se o momento tiver chegado.

***

Pergunta: pode nos dizer por que o Comandante, nesse momento, não intervém?

Bem amada, da mesma maneira que vocês, humanos, Sementes de Estrelas nesse corpo, vocês têm
vivenciado essa Reversão, da mesma maneira, os membros dos 24 Anciãos (que foram, eu lhes recordo,

humanos) têm necessidade, eles também, de um tempo de latência permitindo-lhes viver o que vocês têm que
viver, de maneira não autônoma, mas face a face.

***

Pergunta: este período terminou?

Ele termina.
Ele foi anunciado por Maria, ela mesma, parece-me, pouco depois de meados de dezembro e deve terminar no

fim do seu mês de janeiro.
***

Pergunta: o que é ainda importante para eliminar?

Bem amada, em função do que eu vim dizer, o mais importante é o Abandono à Luz.
O ‘ponto de vista’ não é aquele que deve se colocar aí onde está a Sombra, mas de colocar na Luz o que está

na Sombra.
Mas, a partir do momento em que vocês deixam operar a Luz em vocês, as Sombras se eliminam

necessariamente.
Não me cabe atrair sua atenção sobre o que é Sombra, mas, bem mais, sobre o que é Luz.

O ‘ponto de vista’ que vocês devem adotar, e que vocês adotarão cada vez mais, é aquele da Unidade e não
mais da Dualidade.

***

Pergunta: há algumas semanas, eu senti muito fortemente o ponto de ancoragem do 11º corpo. Por que eu
não o sinto mais, hoje?

Bem amada, a Vibração do 11º corpo beirando a boca termina a partir do momento em que a boca estiver
aberta.

***

Pergunta: eu chego a sentir subitamente uma impressão de balanço.

Isso corresponde, completamente, à oscilação da Terra que está em curso.
Isso seria uma mudança do eixo ou de polaridade?

Eu bem falei de oscilação e não de mudança de polaridade, unicamente.

***

Pergunta: poderia nos recordar em que ordem vai ocorrer a mudança de polo, no sentido físico e no sentido
magnético?

O magnético precede o físico e o físico segue o magnético.
Um conjunto de fatores cósmicos extremamente importantes, em intensidade de Luz, dirige-se para a Terra.

O conjunto dos movimentos das placas tectônicas, o conjunto dos movimentos da Terra, o conjunto das



partidas em massa, começando a ser observado desde o início deste ano, correspondem, na totalidade, a
isso.

Primeiro o magnético, alvejando de maneira precisa, por ressonância Vibratória, como eu disse, certas
camadas ou certos estratos ou certas Consciências.

Depois seguir-se-á, e já começou, a oscilação denominada física, mas vocês não estarão mais aí para ver
isso. 

***

Pergunta: como está a inversão dos polos, no sentido magnético?

Ela se acelera.
A aceleração não é linear.

No sentido matemático, ela é exponencial.
Vocês estão no que eu denominaria a fase ‘ascendente’, vertical, abrupta, da exponencial.

Isso decorre diretamente do seu trabalho sobre a Merkabah da Terra e sobre sua Merkabah, tendo precipitado
certo número de processos.

***

Pergunta: quais manifestações geofísicas da Terra deve se esperar em consequência desta aceleração?

Na terminologia humana, vocês poderão chamar isso de uma 'extinção em massa'.
Eu denomino isso uma liberação.

A lagarta tem um ponto de vista, a borboleta tem outro.
Cabe a vocês saber o ponto de vista no qual vocês se colocam.

A Atenção, a Intenção, canaliza a sua consciência sobre um plano Vibratório ou sobre o outro.
É nesse nível que vocês irão demonstrar se vocês agem ainda no nível da personalidade ou no nível do

Estado de Ser.
Eu especifico que o processo não diz respeito unicamente aos animais, aos insetos, mas também, como

vocês irão observar na primavera (outono, no hemisfério sul), aos vegetais.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, é tempo, agora, de acolher a bênção e a efusão do
Conclave Arcangélico.

Isso serão meus agradecimentos, minha Paz e minha Graça.
Eu lhes digo, certamente até muito em breve.

Acolham e acolhamos.
Até breve.

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

1 - ARCANJO MIGUEL (17.01.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/miguel-17-de-janeiro-de-2011.html 

*

2 - ARCANJO URIEL (17.01.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/uriel-17-de-janeiro-de-2011.html 

***
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Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=882

21 de janeiro de 2011
(Publicado em 24 de janeiro de 2011)
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, minha gratidão e minha Paz os acompanhem.
Eu volto entre vocês para, neste dia, avançarmos juntos no caminho da Unidade e da Luz.

Se houver, em vocês, questionamentos, então eu ficarei feliz de ali levar um esclarecimento complementar ou
suplementar.

Que a minha Paz esteja com vocês, que o seu Coração se ilumine e eu os escuto.

***

Pergunta: quem são os Aliados e por que você os denomina assim?

Bem Amado filho da Luz, é feita referência, em relação a isso, a certa classe de Seres multidimensionais
representando, de alguma forma, observadores e Aliados no sentido em que a sua neutralidade benevolente,

se eu puder assim me expressar, corresponde ao seu comportamento frente a vocês, a Humanidade.
Eles seriam, de certo modo (a palavra não é totalmente apropriada, mas é a que corresponderia à sua

linguagem humana), ‘árbitros’ do que acontece atualmente para o conjunto da humanidade, na confrontação
com a Luz e com a Sombra resultante da liberação deste Sistema Solar.

Eles são aliados na medida em que eles garantem, pela sua própria presença Vibratória e pela sua não
atuação, a benevolência necessária para a observação do que acontece há algum tempo sobre esta Terra e

nesta parte do Universo.
A função deles é então a de um papel de observação e de presença.

Eles se ocupam então do desenrolar das coisas em conformidade com o estabelecimento da Luz, do retorno
da Luz e, de certa maneira, das garantias Vibratórias e da consciência da evolução de cada Consciência

Liberada em meio a esta Terra.
A sua não ingerência, se tanto é que podemos falar assim, de fato, mais uma vez, quase

como árbitros especiais e testemunhas, vem também chamar sua atenção para o fato de que o mais
importante permanece e irá permanecer, pela Eternidade, o que acontece no Interior, e de que qualquer

mudança provém e decorre de uma mudança Interior.
Eles são, portanto, observadores da Unidade e da instalação da Unidade.

ANAEL - 29 de janeiro de 2011 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://1.bp.blogspot.com/-sHxLGDsJC-Y/UzEzrhqz2TI/AAAAAAAAEUk/rWLr6JtBLNc/s1600/000+anael+-+29.01.2011.jpg


É isso aí o que eu posso dizer.
Eles têm diversas origens dimensionais e estelares.

Eles são, de algum modo, uma forma de Consciência evoluída e sábia permitindo observar o jogo e o
desdobramento da Consciência.

***

Pergunta: poderia nos falar dos quatro pilares de cada Ser humano?

Bem amado, eu reitero uma série de respostas que eu já dei anteriormente.
Os quatro pilares representam as suas quatro Linhagens.

Os quatro pilares estão em correspondência Vibratória com o que é denominado os Quatro Elementos.
Cada um de vocês possui uma linhagem da Água, uma linhagem do Ar, uma linhagem da Terra e uma linhagem
do Fogo, remetendo, por isso, à sua alquimia primordial, se eu puder nomear assim, correspondendo ao seu

nascimento inicial fora da FONTE.
Isso confere algumas qualidades e características à sua Alma e principalmente ao seu Espírito.

Os quatro pilares ou quatro Linhagens (pois isso corresponde, de fato, exatamente às mesmas estruturas)
estão ligados à sua reunificação, tal como vocês a vivem desde pouco tempo para a maioria de vocês, pela

ativação da Cruz central da Cabeça conectada com o seu centro pelo ponto ER.

A ativação de AL-OD e de IM-IS, passando pelo ponto ER, corresponde integralmente ao despertar total das
quatro Linhagens e dos seus plenos potenciais.

Isso está intimamente ligado, por outro lado, ao próprio mecanismo ascensional da sua Merkabah individual.
Isso é o seu empenho, também, da sua participação ativa da Merkabah interdimensional da Terra.

Não é desejável nem necessário nem indispensável desenvolver mais do que isso.
É óbvio que a estrutura da Merkabah não é unicamente constituída desses quatro pilares, ou quatro Linhagens,
ou da composição dos Quatro Elementos mais o Éter, mas apresenta uma estrutura geométrica extremamente
complexa que de nada serve a vocês sobrecarregarem sua cabeça, pois a experiência Vibratória será sempre

a mais essencial e a mais importante (em relação a um mecanismo estudado exteriormente que jamais irá
resultar de qualquer vivência).

Vocês podem passar a vida estudando a estrutura da Flor da Vida, assim denominada, sem, no entanto, ativar
de modo algum a sua Merkabah, ou seja, permanecer no nível intelectual e não penetrar no santuário do seu

Coração que nada tem a ver com este conhecimento exterior, entretanto, bem real.
O conhecimento e a Vibração dos quatro pilares, correspondendo às suas quatro Linhagens (encarnadas pelos
quatro pontos AL-IM-IS-OD, centradas pelo ponto ER), são mais do que suficientes para iniciar, para despertar

e para concretizar e alcançar a sua transferência dimensional.

***

Pergunta: curar o corpo físico é uma etapa prévia ao que você acaba de descrever?

Bem amada, para algumas consciências sim, para outras não.
Cada caso é eminentemente diferente.

Obviamente, quanto mais o acúmulo da Luz Adamantina emergir, quanto mais a sua Merkabah interdimensional
for ativada simultaneamente com a da Terra, mais algumas dores podem ser levadas a desaparecer do seu

corpo físico, mas isso não é absolutamente uma generalidade, nem uma consequência, nem uma implicação.

***

http://api.ning.com/files/DqaYw0w2aP8qIMG1EPSQ4zqYb25Ajmdowayelrz4L*yCoAexpwgNjZA072yDR8kq5N2CqfUHCtxkclIVbWsUWjMa6EGVGBZK/bibli_330.jpg


Pergunta: durante a meditação, às 19 horas, por que eu sinto mais um único ponto dos 12?

Bem Amado, é extremamente comum e frequente, sem entretanto ser constante, que alguns de vocês, e a
maioria de vocês, percebam, durante as meditações das 19 horas ou fora dela, um ponto mais do que outro.
Isso corresponde a um trabalho mais importante ocorrendo em relação, não a uma Linhagem prioritária mas,

bem mais, em relação ao desenvolvimento mais importante, para vocês, de um dos Hayoth Ha Kodesh através
de um dos Quatro Elementos.

Assim, alguns vão sentir mais o ponto OD, outros mais o ponto IM ou IS ou AL ou ainda ER.
Embora o ponto ER seja um tanto especial porque foi ativado há pouco tempo (durante o período descrito por
MARIA entre meados de dezembro e os poucos dias que acabaram de passar, os 40 dias correspondendo à
ativação do ponto ER de maneira muito mais precisa, de maneira muito mais importante do que havia ocorrido
até agora), permitindo-lhes entrar em contato, diretamente, com o que eu denominaria malha do Éter ou trama
do Éter na qual se encontra doravante CRISTO e METATRON, permitindo serem nutridos diretamente pela

Energia e pela Consciência de CRISTO, pela Energia e pela Consciência Metatrônica, o que inicia e
impulsiona, eu diria, o último mecanismo da Reversão realizada pelo Arcanjo URIEL e devendo terminar pelo

basculamento dos polos.

***

Pergunta: eu senti a energia penetrar pelo ponto ER e depois descer, de maneira mais direta e reta,
em toda a coluna vertebral. Qual foi esse processo?

Bem Amada, a partir do ponto ER, o derramamento de partículas Adamantinas e da malha do Éter, em relação
com METATRON e CRISTO, vertendo-se pelo ponto ER, esse trajeto pode seguir dois circuitos: há um trajeto

linear direto passando pela coluna vertebral e um circuito mais anterior vertendo-se no Coração.
O circuito posterior corresponde à ativação de uma última camada revestindo o Sushumna, denominado canal

do Éter ou canal mediano da coluna vertebral, no qual se aglomeram as partículas Adamantinas, pois as
partículas Adamantinas, além de penetrarem pela boca, penetram também por este ponto.

Dessa forma, outras pessoas podem perceber e sentir um circuito partindo do ponto ER até o ponto central do
chakra do Coração [ponto IS-IS do Triângulo Sagrado do peito] correspondendo então ao que é chamado de
Tubo de Cristal, correspondendo à ativação do que o Arcanjo MIGUEL havia denominado, durante as Núpcias
Celestes, a Lemniscata sagrada, permitindo todo um agrupamento de Energia, de Consciência e de Vibração

contribuindo para estabelecer o seu corpo de Estado de Ser, a sua origem estelar, as suas Dimensões
estelares de origem, em meio ao seu veículo encarnado e encarnante.

***

Pergunta: pode haver comunicação com os canais/canalizadores, no nível da Terra?

Bem Amado, pela nossa presença em meio à sua estrutura do Éter, nós, Conclave Arcangélico, ou ainda os 24
Anciãos e as 12 Estrelas, estamos cada vez mais próximos do seu plano Vibratório.

Então, é perfeitamente normal que vários canais, hoje, percebam as energias, por exemplo, de HILDEGARDA
DE BINGEN ou ainda a minha, refletindo, em seus termos próprios, em função da sua própria vivência e da sua
capacidade para integração dessas energias e dessas Consciências, elas também, os mesmos intervenientes.

Isso é bem lógico, da mesma maneira que os circuitos energéticos e os circuitos de Consciência (ativados
para aqueles que estão ativos, obviamente) são sistematicamente os mesmos, para todos vocês, em grau mais

ou menos adiantado.
Lembrem-se contudo de que, cada vez mais, e especialmente durante este ano (além das informações, além

mesmo dos ensinamentos relativos à última parte do Yoga da Verdade, ou do ensinamento sobre as 12
Estrelas que lhes será comunicado por UM AMIGO), o mais importante permanece e continua sendo o

estado Interior, a conexão Interior e a sua capacidade para perceber, além das palavras, a Vibração da
Comunhão entre vocês e nós.

A pureza do que vocês denominam um canal está ligada à capacidade desse dito canal para dar lugar,
totalmente, durante essas trocas, à Vibração, e unicamente a isso, para estar certo de que não há ali qualquer

coloração emocional, mental ou afetiva, ligada ao papel do transmissor.
Existe, através desse termo que vocês denominaram Canal ou Canalização, toda uma gama de

possibilidades, uma escala infinita de manifestações, desde os planos mais Astrais (ainda existindo por pouco
tempo) até os planos mais puros denominados “A FONTE”.

E isso pode ser colorido ou não, justamente, em função da capacidade desse dito canal ou médium para deixar
passar a informação sem ali colocar o seu toque pessoal.

Muitos Seres humanos me percebem, mesmo não sendo em discurso ou em palavras, como eu faço agora.
Muitos Seres humanos tendo colocado sua atenção, sua Consciência, em meio à sua Ética e à sua Integridade,
à minha presença e à minha Consciência, são capazes de receber comunhões, comunicações e informações

vindas diretamente de mim, e esse número aumenta a cada dia.



Lembrem-se de que um Arcanjo ou um Ser multidimensional pode se comunicar de maneira instantânea, para
vocês, por milhares ou mesmo milhões de canais diferentes sem, no entanto, ali associar o que eu

denominaria, a Consciência.

***

Pergunta: sentir um incômodo no nível da garganta, releva de uma resistência ou não?

Bem Amada, a resposta que eu vou dar vale para cada um de vocês.
A maioria dos trabalhadores da Luz e dos Seres despertos à sua Dimensão de Semente de Estrela, vivenciou,
de uma maneira ou de outra, uma perturbação desse chakra da garganta que não é nenhuma resistência, mas,

bem mais, um último caminho de Reversão efetuado pelo Arcanjo URIEL em meio à sua Consciência.
O resultado desta sintomatologia ligada ao chakra da garganta foi ou uma liberação, ou uma cristalização.

Vocês não devem se preocupar.
Assim que vocês se tornam Unitário pela Vibração, não pode mais ali ter questionamento, gradualmente e à

medida que vocês penetrarem nas esferas Unitárias, sobre qualquer anomalia da sua saúde.
Lembrem-se de que a Luz é Inteligência, de que o seu objetivo é o de fazê-los retornar à Luz.

Então, demonstrar preocupação com alguma morbidade ou doença não tem qualquer interesse senão o
interesse do ego de se interessar por esse corpo.

O que não quer dizer que é preciso renegar, bem ao contrário, este corpo, mas considerá-lo como luminoso,
pois é efetivamente o que ele está prestes a se tornar.
Ora, como a Luz poderia provocar qualquer doença?

Ou isso é uma eliminação, ou isso se reflete no nível psicológico e, naquele momento, como isso lhes foi dito,
isso não é mais uma eliminação.

Alguns tiveram sintomas nas costas, alguns tiveram sintomas em uma ou várias ligações do chakra da garganta,
por um período mais ou menos longo.

Isso correspondeu à última reversão e ao abandono total do ego que está prestes a acontecer.

***

Pergunta: quais são os sintomas da ativação do 11º Corpo?

A ativação do 11º Corpo reflete-se por vibrações surgindo justamente sob o nariz, ao nível do sulco
nasogeniano (entre o nariz e a boca), e circundando progressivamente a boca, com vibrações ou

percepções anormais, situando-se ao nível do palato (como uma sensação de dormência, de inchaço), e
também por secreções aparecendo na parte de trás do nariz correspondendo ao néctar denominado Néctar

Divino, correspondendo a uma forma de alimentação pelo líquido sagrado fluindo do seu líquido
cefalorraquidiano e passando pelo pavimento das fossas nasais para alcançar a sua garganta.

***

Pergunta: qual é a utilidade desse néctar e desse fenômeno?

A utilidade é a capacidade, naquele momento, do Ser Humano, para ser nutrido por ele mesmo.
Simplesmente, exercendo mecanismos de pressão, pela base da língua, atrás do palato, vocês excitam esta

secreção que vem então, literalmente, nutri-los.
Trata-se de fazer a aglomeração de partículas Adamantinas com o seu próprio líquido cefalorraquidiano,

extremamente rico em proteínas, podendo permitir-lhes, de uma maneira um pouco diferente do que faz os
Iogues Indianos, viver sem qualquer alimentação exterior.

***

Pergunta: a humanidade em regra geral está pronta para acolher a sua parte solar, o seu Ser solar?

Bem Amada, como isso foi dito, há várias Moradas na Casa do Pai, o que significa que cada porvir e cada devir
são profundamente diferentes.

O que é importante, não é saber se a humanidade está pronta ou não, na medida em que, de qualquer forma,
ela não tem escolha e que a passagem para a Luz é agora irreversível, na totalidade.

A liberação está, portanto, em via de instalação.



Não pode mais existir prisão.
Mesmo aqueles que ainda creem na prisão deverão talvez viver um fenômeno que eu qualificaria de

readaptação à Liberdade e à Luz, mas jamais a prisão irá se reconstituir.
Portanto, quer a humanidade esteja pronta ou não, não há qualquer espécie de importância.

***

Pergunta: durante a meditação das 19 horas, o que acontece entre o meditador e a Merkabah
coletiva?

A primeira fase agora é o fato, real e concreto, de reconectarem com a totalidade das Sementes de estrelas
participando desse trabalho, amplificando, multiplicando e maximizando o conjunto da energia de partículas

Adamantinas colocadas em movimento entre as diferentes Consciências despertas de Sementes de estrelas.
Em seguida, foi criada uma ressonância, pela sua própria colocação na Luz, impulsionando o sinal ao nível

da Merkabah da Terra de que a hora chegou.
Esse trabalho, vocês realizaram, completamente.

Agora, o seu trabalho às 19 horas (ou em qualquer momento), é um trabalho que vocês fazem para multiplicar e
aumentar consideravelmente a sua capacidade para metabolizar as partículas Adamantinas e então,

literalmente, para sintetizar o seu corpo de Luz na imagem real, completa, do que ele era quando ele estava
prisioneiro no Sol, ao passo que agora ele está liberado.

Está aí a ligação que pode ser feita.
Vocês então participaram de uma obra coletiva de despertar da Merkabah interdimensional da Terra.

Vocês recriaram uma Merkabah coletiva, ligada à junção das suas Consciências despertas, constituindo nesse
caso a Merkabah cuja imagem sobre a Terra é denominada, no Céu, Yérushalaïm, a Jerusalém celeste ou,

ainda, a energia Metatrônica, reflexo da FONTE, cópia da FONTE.

***

Pergunta: como saber se estamos na companhia do nosso Anjo Guardião?

Bem amada, a companhia do Anjo Guardião é um fato constante.
Simplesmente, a comunicação com ele está longe de ser constante.

***

Pergunta: como entrar em comunicação então com o Anjo Guardião?

O momento da comunicação ou do reencontro consciente com o Anjo Guardião é estabelecido, para cada
alma, de maneira diferente.

Isso corresponde necessariamente ao que eu denominaria um grau de transparência, um grau de Abandono
à Luz tal que, naquele momento, a possibilidade de contato e então da presença de outra Consciência, no

interior de sua Consciência, torna-se possível.
Não há técnica propriamente falando.

A instituição da companhia, como você disse, do Anjo Guardião foi estabelecida, no ano anterior às Núpcias
Celestes, pelo Arcanjo JOFIEL, permitindo, desde aquele momento, sob diferentes formas e não unicamente

verbal, obviamente, estabelecer, em todo caso, uma comunicação nem sempre consciente com o Anjo
Guardião.

Alguns véus ou isolamentos limitaram, até agora, de maneira importante, a conscientização da presença do
Anjo Guardião.

Hoje, vários de vocês descobrem, através de várias presenças, à noite como de dia, que estão cercados de
seres.

Esses seres vêm de várias Dimensões, de vários universos e de vários mundos.
O Anjo Guardião é apenas um dos elementos presentes nesta atmosfera, nova para vocês.

Evidentemente, a manifestação dessas Consciências, em meio à sua própria Consciência, apenas pode
ocorrer a partir do momento em que um conjunto de medos tiver sido transcendido.

O ser humano em meio a este mundo está isolado e confinado.
Estando confinado, não é possível serem juntados vários em meio à mesma Consciência.

Portanto, cabe então, de algum modo, vencerem o seu próprio confinamento para poder começar a se
comunicarem, de maneira consciente e lúcida, com o Anjo Guardião.

Mas as diferentes formas de comunicação que muitos de vocês começam a viver, são, elas, plenamente reais



e concretas.

***

Pergunta: como afastar os seres do astral que contatam comigo?

Não há nada a fazer para afastar seja o que for, pois afastar seja o que for, isso volta a se manifestar,
novamente, da dualidade.

Apenas a elevação Vibratória da sua própria Consciência é que irá desatrelar de você o que é chamado de
mundos astrais Ilusórios.

Nada há para fazer.
Isso passa pelo mecanismo que eu denominei transparência, elevação Vibratória,despojamento dos

medos e abandono à Luz.
Enquanto houver combate ou enquanto houver vontade de se liberar de algo, o confinamento permanece.

Houve momentos da sua vida em que você estabeleceu, de maneira consciente, por rituais específicos,
contatos com esses planos.

Assim, portanto, você abriu alguns canais de comunicação.
A única maneira de fechá-los não é poder fechá-los, mas simplesmente elevar a outra oitava Vibratória, por uma

elevação Vibratória da sua própria Consciência.
O Coração é simplicidade.

Ele não tem que evocar poderes, ele não tem que evocar rituais.
O Coração é Vibração.

O Coração é simplicidade.
Enquanto a Vibração do Coração não estiver presente como Vibração real, percebida, sentida, acompanhando-

se de desapego, de uma Paz, de uma Alegria, não pode ali cessar esses contatos.
Isto necessita de descer novamente o 3º olho ao Coração.

O triângulo luciferiano foi revertido, recolocado na ordem correta, mas o acesso à Vibração do seu Coração
apenas pode ser feito por vocês mesmos.
O Coração é Vibração e Fogo do Coração.

Enquanto vocês não viverem o Fogo do Coração vocês estão totalmente na Ilusão, seja como for vocês
denominem isso, quer seja espiritual ou do ego, ela permanece entretanto uma Ilusão.

A única verdade é a Vibração do Coração.
Não há outra e jamais haverá outra.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem Amadas Sementes de Estrelas, Filhos da Luz, Filhos do Um, queiram dignar-se de aceitar, pelo meu
intermédio, todas as Bênçãos do Conclave Arcangélico.

Agora.
Essa será a minha maneira de agradecer pelo seu acolhimento, em gratidão a vocês.

Até breve.

... Efusão de energia ...

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articlef452.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-29_janvier_2011-articlef452.pdf
29 de janeiro de 2011

(Publicado em 1º de fevereiro de 2011)

***

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-29_janvier_2011-articlef452.pdf
http://autresdimensions.info/articlef452.html


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

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

http://portaldosanjos.ning.com/


 ~ O Estabelecimento da Luz ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Luz da Graça e da Unidade esteja em
vocês e com vocês.

Eu estou entre vocês, esse dia, a fim de trabalhar com vocês, primeiramente no que se refere a alguns
elementos relativos à Luz (que eu irei transmitir da parte do Conclave) e uma segunda parte relacionar-se-á,
mais especificamente, às suas perguntas e questionamentos referentes à chegada da Luz em meio ao que

vocês são.
Em primeiro lugar, o que nós temos a transmitir-lhes, nós, Arcanjos, refere-se ao estabelecimento da Luz.

O retorno da Luz Unitária está engrenado sobre esta Terra.
Desde a liberação do Sol e da Terra, as condições do retorno da Luz estão concluídas.

A Terra, as suas Consciências, penetrou desde hoje espaços desconhecidos de Vibrações, de percepções,
correspondendo ao que é observável sobre esta Terra.

Com referência a diferentes formas de Consciência ali habitando, alguns seres partem, algumas formas de vida
desintegram-se e reencontram os mundos Unitários.

Todo o sistema solar está, de hoje em diante, submetido a uma irradiação de Luz jamais contatada, até hoje,
pelas Consciências encarnadas dissociadas.

Isso se traduz, certamente, pelo que é observável ao nível de ‘comportamentos humanos’: esta sede, mesmo
inconsciente, de liberdade e de liberação, expressa de modo às vezes desastrado mas bem real, referindo à

necessidade de renovação, à necessidade de liberdade, para o fim de certa forma de opressão.
Várias Consciências, durante essas últimas semanas, despertaram, não tanto a uma nova Dimensão, mas mais

para uma ‘nova percepção’ da verdade do que deve ser sua vida e do que ela não deve mais ser.
Isso se traduz pelo que vocês observam, pelo que retransmitem, em parte, certas fontes de suas informações.

Mas, o mais importante, vocês compreenderam, é obviamente o que se situa no Interior de vocês mesmos,
com relação às modificações de sua Consciência.

De fato, o avanço e a penetração da Luz desse sistema solar traduzem-se, para sua Consciência, por uma
capacidade de expansão até hoje inigualada, fazendo-os aceder a domínios de percepções, de Vibrações e

de Consciência até o presente desconhecidos.

ANAEL – 12 de fevereiro de 2011

http://1.bp.blogspot.com/-eCbaOWEEfhY/UX3Lfgg2xhI/AAAAAAAABYM/X0tw1CJlah0/s1600/000+Anael+-+12.02.2011.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


***

O trabalho que vocês realizaram, entre o mês de setembro e o mês de dezembro, permitiu, como vocês já
sabem, ativar o Cristal Azul e a Merkabah interdimensional da Terra, assim como seu Veículo ascensional que

lhes é próprio.
Várias Consciências, entre vocês, começam a explorar territórios desconhecidos.

Territórios desconhecidos feitos de percepções, de Vibrações, de cores, de contatos.
Os mundos dissociados, esse mundo dissociado perde suas qualidades de agregação.

A Ilusão, ou a Maya, dissolve-se sob seus olhos.
Trata-se então de um período intenso e que irá, como nós lhes dissemos, se intensificando, de Liberação, de

desaparecimento do que é Ilusório e não Unitário.
Muitas Consciências humanas, sobre a Terra, vivem já transformações geofísicas, relativas à sua Terra, ao seu

modo de vida, extremamente importantes.
O Conclave Arcangélico, em seu conjunto, conta e contará, cada vez mais, com sua capacidade de se

estabelecer em meio à Verdade de sua Vibração, do seu Coração, para apoiar, de forma ativa e não reativa, o
acesso desse mundo, em totalidade, à sua nova Dimensão.

Porque, definitivamente, é em função de sua capacidade de integrar, de metabolizar e de aceitar cada vez
mais Luz, que vocês permitem a esta Terra e aos seus ocupantes ainda adormecidos se despertarem à nova

Verdade.
Vocês estão nos tempos da transformação.

A etapa principal da ‘Abertura da boca’ foi realizada para a Terra, como para muitos dentre vocês, traduzindo-
se, sobre esta Terra (como foi anunciado pelo Senhor Metatron em 15 de agosto de 2010 (*)), pela liberação

dos Cavaleiros e dos elementos.
Vocês não têm nada a temer, onde vocês estiverem sobre esta Terra, se a sua Vibração e a sua Consciência

forem para a Unificação.
O único temor possível situar-se-ia no nível de uma projeção do seu próprio mental e não na Luz.

Lembrem-se: a Vibração da Luz atrai a Luz.
Assim, se vocês mesmos estiverem no acolhimento da Luz, a Luz irá desempenhar o seu papel sobre o seu

ambiente, sobre vocês mesmos e sobre as pessoas próximas de vocês.

***

Obviamente, algumas imagens e elementos, colocados ao seu conhecimento, são imagens e elementos que
podem parecer (à primeira vista, sem a visão do Coração) ser contrários à Luz, mas não é.

A Ilusão se desconstrói, na totalidade.
O ano em curso, sobre esta Terra, em termos do seu calendário, é o ano principal, o ano final, o ano

terminal da Ilusão.
Cada um vive isso a seu ritmo, banhado pela energia do país, da sua própria Consciência, que predomina no

local onde vive.
O momento é para o regozijo.

O conclave Arcangélico pede-lhes expressamente, durante o período que vocês vivem, para estarem cada vez
mais atentos e abertos ao que lhes diz sua própria Vibração, quanto ao seu futuro e ao seu devir.

Sigam a sua Vibração.
Sigam o impulso que lhes é dado, em Consciência, durante as suas meditações ou em sonhos.

Sigam, em resumo, a Inteligência da Luz, em vocês, a fim de se adequarem ao que a Luz transforma em
suas circunstâncias e em suas condições de vida.

Não há qualquer obstáculo humano que possa se sustentar diante, do que eu denominaria, a ‘injunção da Luz’
que, para vários de vocês, vai se fazer cada vez mais presente, cada vez mais lúcida e cada vez mais

consciente.
 A Luz lhes pede Abandono, bem além do soltar-se.

A Luz lhes pede para segui-la.
Ela apenas tem que fazer contingências podendo existir ao nível social, familiar, afetivo, profissional, se de fato,

para acolherem ainda mais Luz e se tornarem cada vez mais Unificados, deve afastá-los de
certos comportamentos, de certas pessoas, de certas situações.

O momento não é mais para equívocos, o momento não é mais para reação, mas o momento é para a ação
lúcida, para a ação Luminosa e para a conformidade ao que vocês são, na Eternidade, e não mais na

personalidade.

***



Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, assim, o Conclave Arcangélico lhes pede
para estarem cada vez mais lúcidos sobre o que quer a Vibração da Luz, em vocês, e não o que quer o seu

mental, os seus apegos ou os seus desejos.
O impulso da Luz é realizar sua Liberdade e sua liberação, coisa que jamais realizaria um desejo, qualquer que

ele seja.
A diferença entre o impulso da Luz e o desejo da personalidade é, no entanto, simples e cada vez mais fácil de

perceber e sentir.
Porque, em um caso, há resistência, sofrimento: isso é do domínio da personalidade.
No outro caso, desde que haja Abandono, desprendimento, há facilitação e Alegria, e

principalmente, Vibração.
Assim, vocês têm então marcadores em vocês, confiáveis, além de toda atividade mental, além de todo apego,

para definir e perceber o que devem ser seus objetivos em relação à Luz.

***

O Arcanjo Uriel pediu-lhes também para irradiar, cada vez mais, a Luz que vocês são.
Através de seus espaços de meditação, comuns como pessoais, através da Cruz celeste de sua cabeça, a

boca aberta, vocês têm a capacidade de irradiar a Luz porque, ingerindo-a, ela irradia.
O ‘trabalho da Luz’ é este.

O ‘trabalho da Luz’ não é um sacrifício (exceto aquele da personalidade), mas alcança, por ele mesmo, o
sentido do sagrado, ligado ao Serviço da humanidade, de seus Irmãos e de suas Irmãs, bem além das noções

judeu-cristãs de serviço, mas bem do Serviço da Luz autêntica.

***

Tornar-se-á cada vez mais fácil perceber e sentir a diferença fundamental existindo entre a ação da
personalidade (que é apenas, com frequência, uma reação) e a ação Livre e liberada da Luz em vocês.

Em um caso haverá retração de sua energia e de sua Consciência.
No outro caso, haverá dilatação e expansão de sua Consciência com sempre mais contatos, sempre mais

comunicações, sempre mais sinais desses contatos com a Luz.
Vários de vocês, no momento atual, estabelecem conexões e comunicações com os planos da Luz Unificada.

Isso é extremamente importante porque, por intermédio dessas conexões, em meio à sua Consciência
(correspondendo, em totalidade, às conexões estabelecidas entre o Sol e a Terra), poder-se-á realizar a

‘alquimia’ da transformação final.

***

Vocês têm sido os Imperadores e os Semeadores da Luz.
Vocês são agora, de algum modo, os ‘Guerreiros pacíficos da Luz’, aqueles que portam o Estandarte da Luz,

cujo corpo se torna transparente, iluminado no Interior, Vibrando ao nível do Coração, ao nível do Fogo do
Espírito.

Isso se concretiza em vocês, a cada dia.
Ainda uma vez, é claro, cada um a um ritmo que lhe é próprio, mas é do conjunto de vocês todos, qualquer que

seja sua etapa, que vocês realizam o Fogo do Espírito, previamente ao Fogo do Sol e ao Fogo Galáctico.
Somente conta, e somente contará, a sua capacidade para se estabelecer em meio à Vibração da Luz

Unitária, em meio ao Fogo Interior, denominado também Ki-Ris-Ti, Filho Ardente do Sol e da Luz.
É para isso que vocês são chamados, hoje, nos períodos e semanas e meses que vêm sobre esta Terra, para

manifestar o ‘Fogo’, a Verdade da Unidade.
Por meio de sua Vibração, por meio de sua Consciência, vocês vão, pouco a pouco, se tornar ‘iluminados’ no

Interior.
Esta iluminação de seu Interior tomará todo sentido, primeiramente em seus espaços Interiores

de meditação ou de descanso, mas, cada vez mais, em meio à sua vida cotidiana.
É esta iluminação do Interior que faz com que, pelo momento, vocês se sintam desconectados da realidade
comum, não chegando mais a cumprir as tarefas de rotina porque vocês são chamados, agora e doravante, a

viver o extraordinário que é chamado a se tornar sua ‘nova realidade’.
É esta transição e essa Passagem que vocês vivem atualmente: a ‘Passagem da garganta’ e a ‘Abertura da

boca’ que os levam a viver o seu próprio Céu, a sua própria Eternidade, a sua própria Dimensão de
Eternidade, bem além do papel Ilusório que vocês ainda desempenham, desde pouco tempo, em meio à sua

personalidade.
Da sua iluminação Interior resultará a iluminação da Terra e das Consciências que ainda não estão



iluminadas.

***

Sua missão, porque é uma, é a mesma para cada um de vocês.
Não há papel de mais ou menos prestígio.

Não há papel superior ou inferior.
Há um só e único papel que é aquele de revelar o que você são e de deixar a Luz iluminá-los no Interior.

Em breve, essas palavras que, para alguns de vocês, correspondem a nada, tomarão todo o sentido, quando a
iluminação Interior chegar em Verdade.

Alguns de vocês a vivem já.
Isso vai transparecer, cada vez mais, na sua irradiação, nas suas ações, nos seus comportamentos, no

seu olhar.
Ninguém poderá ignorar esta iluminação Interior que será a sua.

Realmente, aqueles que têm medo da Luz, aqueles que permanecem em meio à Dualidade e à Sombra
poderão entrar em reação frente a esta iluminação Interior que vocês manifestarão.

Cabe a vocês manter o rumo do que vocês são.
Cabe a vocês permanecer na Unidade da Luz revelada, no brilho de sua Luz Interior manifestada porque é

assim que vocês servirão aqueles que têm medo da Luz, aqueles que não creem e que não a vivem.
A sua atuação é portanto preponderante.

Essa iluminação Interior nova vai fazer vocês realizarem o que significa dizer ser um ‘Filho Ardente do Sol’,
tornarem-se um Cristo, um Ki-Ris-Ti.

Bem além das experiências que cada um de vocês vivenciaram, bem além das Vibrações das três Lareiras, é
doravante a sua Consciência que vai penetrar, sem qualquer dificuldade, os ‘mundos da Luz’, através da sua

própria expansão, da sua própria dilatação, da sua própria Alegria e da sua própria Unidade.

***

As palavras que o Conclave me encarregou de entregar a vocês, são essas.
Uma etapa nova, após a ‘Abertura da boca’, realiza-se agora, nesse momento mesmo.

Ela vai levá-los, de maneira progressiva ou mais fulgurante, a efetuar esta iluminação Interior da Luz, fazer de
vocês seres transparentes, onde mais nenhuma Sombra pode vir se esconder ou influenciar o seu

comportamento e o seu ser.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu peço para acolherem, com a boca Aberta,
a minha Bênção, como a do conjunto do Conclave Arcangélico.

Eu lhes digo, quanto a mim, certamente para muito em breve, em meu nome pessoal.
Agora.

*
... Efusão Vibratória ...

*

Até breve.

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

(*) – ARCANJO METATRON (15.08.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-metatron-15-d...

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-metatron-15-de-agosto


Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=896

12 de fevereiro de 2011
(Publicado em 14 de fevereiro de 2011)

***

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

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=896
http://portaldosanjos.ning.com/


 Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, dignem-se de acolher e receber minha
Presença como meu Amor.

Eu venho a vocês, hoje, não tanto como Embaixador do Conclave, mais bem mais como Arcanjo da Relação e
da Comunicação, como do Amor, para dialogar, com vocês, com referência aos seus questionamentos ligados

ao que vocês vivem nesse momento, ligados ao seu futuro.
Então, eu os escuto.

***

Pergunta: os Anjos e os Arcanjos podem nos contatar de outros modos que o auditivo ou Vibratório?

Bem amada, o papel dos Arcanjos é antes de tudo um papel Vibratório.
A reunião do Conclave Arcangélico, existindo desde algum tempo, permite orientar e difundir a Luz da Fonte e

as diferentes irradiações, de nós mesmos, como dos Anciãos e das Estrelas de Maria, em função das
qualidades da resposta da humanidade, da Terra e do conjunto do sistema solar.

Nosso primeiro apoio é, inicialmente, um apoio, efetivamente, Vibratório.
Agora, a título individual, alguns de vocês podem ter comunicações um pouco mais privilegiadas, em
ressonância com nossos papeis possíveis também como Anjos Guardiões de certas Consciências

encarnadas, como eu o faço com aquele que eu guardo.
Vários seres humanos, desde minha Presença entre vocês [maio de 2009], têm sentido minha Presença me

ouvindo, estando simplesmente em recepção.
Existem então modos de comunicação, postos em relação e em comunicação que estão ligados às suas
afinidades Vibratórias, assim como às nossas ressonâncias Vibratórias como Consciências Arcangélicas,

manifestando-se a vocês de maneira muito mais fácil que anteriormente.
A forma de comunicação é eminentemente variável.

Ela pode se estabelecer de uma Comunicação de Consciência a Consciência, podendo passar por
percepções de Consciência e Vibratórias, associadas à nossa Presença em meio à sua Presença.

Nós temos também um papel importante, assim como 5 outros Arcanjos que nós não revelamos até agora,
na Criação e na ronda desse mundo, desde tempos imemoriais.

Assim então, sua tomada de forma na encarnação carrega nela o que eu denominaria ‘estigmas’ de nossa
Presença em vocês, através de seu DNA e de certos códigos Vibratórios, existindo em sua estrutura a mais

íntima.
Um Arcanjo pode também se expressar de diferentes modos.

Não há, evidentemente, como o processo de canalização, mas pode ali ter impactos Vibratórios extremamente
precisos e funções chamadas também de extremamente precisas em função de atribuições dadas e

atribuídas elas mesmas pela Fonte para cada um dos Arcanjos em relação à Multiversos onde ele se expressa.
Assim, nesse momento, o Arcanjo Uriel está encarregado de cuidar do processo

denominado reversão e basculamento.
Essa reversão e esse basculamento em curso requerem uma presença meticulosa sobre o plano Vibratório do

Arcanjo Uriel como do Senhor Metatron em pessoa.

ANAEL – 13 de fevereiro de 2011

http://4.bp.blogspot.com/-bMmShgHCP1U/UX3JZBzlXjI/AAAAAAAABX8/OBDMngQ62IA/s1600/000+Anael+-+13.02.2011.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Isso corresponde, se vocês querem, a um impacto Vibratório mais importante, exprimindo-se na consciência
coletiva e na consciência da Terra.

Assim, portanto, o que vocês podem reter, é que a Dimensão Arcangélica está hoje muito mais presente em
sua atmosfera, em sua Consciência e sobre a Consciência da Terra, pelo papel principal que nós temos

desempenhado durante a criação da matriz em carbono não falsificada, desde tempos imemoriais, de acordo
com os Mestres Geneticistas de Sirius.

Hoje, nós viemos restabelecer a Luz Original, a reconexão com a Fonte deste Universo, assim como sua
translação Dimensional a modos Vibratórios muito mais etéreos, muito mais leves, em relação com o que

vocês denominam e que nós denominamos com suas estruturas em ‘carbono’.
A comunicação é então antes de tudo Vibratória.

Ainda uma vez, ela pode, para certos seres, tomar uma conotação muito mais pessoal em ressonância direta
com afinidades pré-existentes.

***

Pergunta: um Anjo Guardião pode se manifestar a nós por um som ou um ruído?

Bem amada, a manifestação de um Anjo Guardião pode se exprimir sob uma gama extremamente grande,
desde a interferência do Anjo Guardião em seus sonhos, até intervenções físicas, isto seria apenas para evitá-

los, por exemplo, de morrer sob uma bala que não seria destinada a vocês.
A ação do Anjo Guardião se expressa segundo uma gama extremamente grande e extremamente diversa

conforme as circunstâncias.
Durante o ano transcorrido nesta Terra, denominado 2008, o Arcanjo Jofiel, Arcanjo do Conhecimento tendo

substituído Lúcifer, tornou possível um contato mais intenso com o Anjo Guardião.
Alguns de vocês o vivenciaram naquela época.

Outros, um maior número hoje, descobre esta capacidade de contato, não unicamente com o Anjo Guardião ou
com um Arcanjo, mas, certamente, com toda uma gama de mundos não sendo de seu mundo, desde seres
qualificados de extraterretres, passando por seres que foram encarnados e que ultrapassaram as portas do

astral, estabelecendo-se hoje em estados multidimensionais.
Isso corresponde à Consciência Coletiva da Terra e à sua Consciência individual, tendo literalmente dado um

‘salto quântico’ aproximando-os do que é chamado de 5ª Dimensão e, portanto, de sua Unidade e de sua
Unificação.

Isso tornou possível contatos muito mais sensíveis, eu diria, com os mundos Angélicos ou mundos, em todo o
caso, Unificados.

Lembrem-se, antes de tudo, de que as Consciências Unificadas são Consciências que se manifestam através
de uma Vibração.

Qualquer que seja a forma que possa tomar esta Vibração, um ‘contato’, qualificado como íntimo, entre sua
Consciência e a Consciência de um ser multidimensional, ocorrerá, inicialmente, por um modo Vibratório,

sentido, de Presença, mas, bem além, por uma modificação de suas próprias estruturas, traduzindo-se, para
vocês, por uma ativação real do que é chamado de ‘chakras’ e em especial do chakra do Coração.

Mas, efetivamente, esse contato pode se manifestar de diferentes maneiras, sabendo-se que o contato que eu
qualificaria de transdimensional (entre sua Dimensão dissociada e as Dimensões Unificadas) acontece a partir
do momento em que o ‘receptor’, se tanto é que se possa denominar assim, está, de algum modo, pronto para

estabelecer esse contato, qualquer que seja a forma que tome esse contato.
Mas é inegável que, hoje, vários seres humanos estão em contato e em ressonância com minha Consciência
como com outros Arcanjos, do mesmo modo que seres humanos que foram encarnados e que orientam hoje
para seu suporte Vibratório, como os Anciãos, podendo realmente entrar em contato com vocês desde que

sua Consciência se volte para eles.
Entendam também que nosso aspecto multidimensional nos permite manifestarmos em múltiplos locais, ao
mesmo tempo e em espaços, entretanto, profundamente diferentes com, a cada vez, uma comunicação de

tipo distinta e diferente, conforme a Consciência à qual nós nos endereçamos.

***

Pergunta: a Terra é oca ou não?

A Terra é oca, mas absolutamente não em sua totalidade.
A Terra é oca em certas partes do mundo, em certos continentes, onde existem, efetivamente, modos de vida

particulares, denominadas intraterrestres.
Esses mundos intraterrestres são ocupados tanto por linhagens ditas ‘humanóides’, como por linhagens

‘delfinoides’.
Eles garantem, desde tempos imemoriais, desde muito exatamente o início da falsificação, a preservação da

Consciência.



Esses seres estão situados em certos locais.
Portanto, a Terra é oca em certos locais e em outros, não.

Esses espaços ditos ‘ocos’ abrigam uma vida dita ‘Unificada’, mesmo se ela é à base de carbono e, em certos
casos, à base de silício.

A intra-Terra corresponde a mundos Dimensionais e a portais Interdimensionais referentes exclusivamente
aos mundos ditos ‘Unificados’.

Isso permitiu, ao nível dos mundos em carbono Unificados, manter certa forma de comunicação e de coesão,
permitindo à Terra estar hoje ainda presente e não ter desaparecido da Luz.

O ‘núcleo cristalino’ da Terra é uma realidade que mesmo seus cientistas conhecem hoje.
A atividade de pressão gravitacional intensa, ao nível do núcleo Terrestre, faz com que este, como todo

planeta, seja constituído (não de um núcleo fundido, o núcleo fundido sendo, ele periférico em relação a este
aspecto muito central) de ‘silício’ e de ‘matriz cristalina’, conectada diretamente às matrizes cristalinas de

origem vindas de Sirius.
Assim, essas matrizes cristalinas se encontram sob forma de excrescência do núcleo cristalino da Terra, em

meio a certos centros particulares de mundos intraterrestres.
Esses núcleos cristalinos e essas excrescências cristalinas são, de qualquer modo, ‘ressonadores’, permitindo
manter uma coesão da Terra, mas também uma conexão com, por um lado, a Fonte e, pelo outro, com Sirius.

Os povos intraterrestres, que sejam humanoides ou delfinoides, guardam, preservam e se comunicam com
esses cristais denominados ‘matriz cristalina’ da intra-Terra e ‘núcleo cristalino’ da intra-Terra.

A liberação recente, tendo ocorrido, da Terra, correspondeu à supressão total, ao nível do que é denominado
‘núcleo cristalino’ da Terra, de certas forças eletromagnéticas gravitacionais que tentaram aprisionar esse

núcleo cristalino em relação à sua conexão com Sirius e com Alcyone.
Isso explica que algumas irradiações, tendo sido confinadas na Terra, se revelam hoje como ‘irradiações

cósmicas’ vindo do centro da Terra e de certas estruturas presentes sob a superfície da Terra.

***

Pergunta: durante a reversão da Terra, o núcleo cristalino no centro passará para o exterior?

Bem amada, eu tentei saber o que isso representa para você.
Um núcleo cristalino está no seu lugar no centro da Terra e no centro de um planeta.

Ele não tem que sair senão, obviamente, o planeta não existiria mais.
Por outro lado, a influência ou radiação desse núcleo cristalino é profundamente diferente de acordo com os

mundos e de acordo com as Dimensões.
Portanto, a liberação do núcleo cristalino da Terra permite acentuar ou aumentar a intensidade Vibratória à base

de silício, correspondente a esse núcleo cristalino, permitindo já a Terra viver uma expansão Vibratória tal
como vocês a vivem, vocês, Consciências presentes à superfície desta Terra, mas também para toda a Terra.

***

Pergunta: de onde os Arcontes tiraram o conhecimento necessário a tal falsificação?

Bem amado, o conhecimento é um conhecimento que vocês possuem, hoje, ao nível de suas ciências, desde
já mais de um século.

A ativação de forças denominadas gravitacionais pode se realizar com um objeto metálico, com ferro se vocês
preferem.

A partir do momento em que esta massa metálica segue uma órbita particular ao redor de um astro, ela é
realmente capaz, se seu volume for suficiente, de modificar a curvatura do espaço-tempo e então de induzir

uma forma de falsificação ou ocultação da Fonte.
É a partir desse princípio que os Arcontes e seus servidores realizaram esta falsificação, desde muitíssimo

tempo.
Isso não necessita conhecimentos profundos.

É preciso simplesmente ter uma massa de metal suficientemente importante.
O sistema solar de origem dos Arcontes era extremamente rico, ao nível da Ursa Maior, em metal do tipo ferro.

Eles puderam então construir, em sua Dimensão, que estava a esta época Unificada, uma espécie de Nave
planetoide, extremamente rica em ferro magnético, que permitia então, aproximando-se de um dado sistema

solar, tornar a fechá-lo sobre ele mesmo e engendrar assim uma falsificação.
Esta falsificação fundamentou-se, depois, em uma ação sobre a Consciência extremamente precisa de modo

genético e de modificações de certas estruturas existentes em meio às humanidades presentes naquele
momento.

Isso foi suficiente o bastante para criar o que vocês são agora.



***

Pergunta: os Mestres Geneticistas têm um nome em função da sua atividade?

Sim.
Há, evidentemente, segundo sua origem estelar, segundo sua Dimensão original, muitas linhagens de

Consciências ditas ‘Geneticistas’.
Estas não são assimiláveis no sentido genético, como vocês o vivem hoje com seus geneticistas na Terra, mas

bem mais, como Mestres de obra capazes de organizar formas geométricas particulares associadas a
estruturas cristalinas, para semear a vida de acordo com um modelo preciso.

A estrutura da vida denominada DNA vai então se moldar sobre as estruturas cristalinas que foram semeadas
sobre o mundo novo.

Esse mundo foi semeado há 20 milhões de anos pelos Mestres Geneticistas de Sirius evoluindo desde a 18ª
Dimensão.

Não tinham nada de humano.
Eles eram o que se chamaria de ‘Delfinoides’ ou ‘Grandes Golfinhos’ de pele acobreada apoiados de pé e

medindo 3 ou 4 metros, mas não pertencentes ao mundo de carbono.

***

Pergunta: como se articulou a intervenção dos Arcontes em relação a essa dos Mestres Geneticistas?

Simplesmente, os Arcontes usurparam o título de Criadores.
Ele se denominou então, seu Chefe primeiro, ‘Criador’, que vocês denominam Yaldébaoth ou ainda Yahvé ou

ainda Satã.
É a mesma entidade que se intitulou Criador desse Mundo quando, obviamente, não teve qualquer papel na

criação desse mundo, mas, bem mais, em seu aprisionamento em meio a uma realidade tri-Dimensional
privada da Fonte.

Os arcontes não são Criadores e ainda menos Mestres Geneticistas.
Eles eram, originalmente, estruturas de Consciências trabalhando, um pouco como em outras Dimensões
trabalham os Triângulos pertencendo à 24ª Dimensão, que asseguravam a manutenção da arquitetura de

mundos, mas absolutamente não das Consciências.
Eles então usurparam uma função e um título abusando de seus conhecimentos relativos, justamente, a essas

diferentes arquiteturas ligadas ao metal e aos movimentos planetários.

***

Pergunta: em que o casulo da lagarta está em via de acabar, como disse Omraam Mikhaël AÏVANHOV?

Esta lagarta está em via de aglomerar ao redor dela partículas Adamantinas.
Essas partículas de ‘Luz Adamantina’ ou de ‘Luz Unificada’ reconstituem, de alguma forma, a

trama supramental ou etérea do seu corpo de Estado de Ser reunindo-se, no mínimo, na 5ª Dimensão.
Desta aglomeração tece-se, literalmente, uma nova tela de Luz, idêntica àquela que está em meio à sua

eternidade, o que explica as modificações de sua Consciência comum, ocorrendo no momento atual para
aqueles de vocês que estão despertos.

Isso explica a variabilidade de sons percebidos ao nível do ‘som da alma’, que começa a se mesclar ao som
da Terra, dando-lhes, ao nível dos ouvidos, percepções novas de sons se misturando, que não são mais sons

de sua alma ou do seu Antakarana, mas, bem mais, o som da Terra mesclando-se ao som da alma.
A Terra emite uma frequência.

Os povos nativos conhecem perfeitamente isso, e sendo capazes de perceber esta pulsação e esse som
pelos seus pés ou pelos seus ouvidos.

Hoje é esse sentido que se reinstala em meio à humanidade porque, hoje, a Terra está em liberação.
Portanto, as núpcias entre o Sol e a Terra estão em via de se realizar, traduzindo-se pela transformação do Sol

e desse sistema solar.

***

Pergunta: as pessoas sofrendo de zumbido poderiam viver esses fenômenos?



Bem amada, o que vocês chamam de zumbido é um termo médico.
O ‘Canto da alma’ é muitas vezes tomado por um zumbido.

A diferença (ela é essencial) é que o zumbido é isolado enquanto o canto da alma se acompanha de
percepções ligadas à ativação de centros de energia correspondendo a este zumbido que é, de fato, o som da

alma.
Se há presença simultânea desse som, então esse não é mais um zumbido se há, ao mesmo tempo,

percepção da Coroa Radiante da Cabeça.
O que não impede que o som da alma possa se mesclar com um zumbido pré-existente.

***

Pergunta: como ajudar os animais a dar o salto Dimensional?

Bem amada, eu lhe responderia que você não tem que ajudar os animais.
São antes os animais que teriam necessidade de ajudá-la.

A Ascensão ou translação Dimensional será vivenciada pelos vegetais, pelos animais, de maneira
extremamente natural.

É um processo que eu qualificaria de ‘inato’, contrariamente a vocês que devem readquiri-lo, porque ele foi
perdido.

***

Pergunta: o salto quântico do mês de março corresponde a uma passagem na 4ª Dimensão antes da 5ª?

Bem amado, a passagem na 4ª Dimensão já foi iniciada desde certo tempo.
Muitos seres humanos, apresentando sinais de ativação de seu corpo de Estado de Ser, estão já na 4ª
Dimensão, que não é uma Dimensão de vida, para a Consciência humana, mas mais para os Arcontes.
Esta 4ª Dimensão é então uma etapa intermediária do acesso à 5ª Dimensão, mas em nenhum caso um

‘espaço de vida’ viável para vocês.

***

Pergunta: por que alguns seres irão ascensionar com seu corpo físico?

Bem amado, porque acontece que o DNA desses seres é portador de algumas ‘memórias’.
Não de memórias de suas vidas passadas (que não têm qualquer interesse nos mundos Unificados), mas, bem

mais, da memória de certas experiências particulares, fazendo deles livros ou bibliotecas, conforme o caso,
que nós temos necessidade de preservar.

***

Pergunta: como irá acontecer a Ascensão para aqueles seres? Para onde eles irão?

Eh bem, eles serão transportados, se a palavra pode ser empregada assim, em meio a certos mundos
chamados de 3ª Dimensão Unificada e, em particular, sobre as ‘matrizes de vida’ de Embarcações gigantes
denominadas Arcturianas, sobre as quais uma transferência de informações será realizada entre seu DNA
quântico, eletrônico, e algumas matrizes cristalinas que são, de certo modo, ‘transferências de dados’ a um

outro disco rígido.
O que irão se tornar esses seres após essa transferência de dados?

Eles poderão então deixar seus corpos para aceder à sua Dimensão de eternidade.

***

Pergunta: qual é o ponto de partida para existência de famílias de almas?

Há, nos mundos falsificados, uma ligação e um intermediário entre o corpo da personalidade e o Espírito.
Essa ligação, esse ligante, foi chamada de ‘alma’.



A alma pertence, irremediável e infalivelmente, à matriz.
Ela não existe em meio ao Espírito.

 Assim, em experiências extensivas que vocês tomaram em meio à
encarnação,conexões, ressonâncias, atrações e repulsões se criaram entre certas almas.

Ao nível do Espírito, as famílias de almas não têm qualquer sentido porque a alma pertence à matriz.
Desse modo, falar de ‘alma Irmã’ ou ‘alma gêmea’ não tem, ao nível do Espírito, qualquer sentido já que se

trata de uma Dimensão intermediária.
Vejam ali simplesmente um ‘princípio de atração e de ressonância’ se expressando segundo caminhos de

afinidade, poderia se dizer.
O Espírito, situado ao nível da Unidade e do Sol, não tem que se utilizar desses mundos intermediários.

A palavra ‘família de almas’ foi criada, mas lembrem-se de que a noção de família é uma invenção que existe
unicamente nos mundos dissociados.

Sua única família é uma ‘família espiritual Vibratória’ ligada à sua dimensão de Espírito, à sua dimensão estelar,
à sua origem estelar, à sua origem Dimensional e às suas Linhagens.

Mas, em nenhum caso, isso tem qualquer ligação com o que é chamado de alma.

***

Pergunta: por que Alcyone, o Sol Central de todas as galáxias, encontra-se ao mesmo tempo em nossa
galáxia? Há aí uma forma de privilégio?

Bem amado, não se esqueça de que a visão que vocês têm do seu cosmos é, ela também, completamente
falsa.

O que vocês veem no céu não é a verdade.
O essencial da Luz situa-se no nível do que os seus físicos denominam ‘buraco negro’ ou vazio, que não é

absolutamente vazio.
Assim, portanto, raciocinar segundo o fato de que Alcyone esteja nesta galáxia não quer dizer estritamente

nada.
Alcyone está presente em todas as galáxias.

***

Pergunta: a alma desaparece definitivamente após a Ascensão?

Para os seres que reencontrarão a sua multidimensionalidade, na totalidade, sim.
A alma não tem qualquer razão de ser.

Somente permanece o Espírito.

***

Pergunta: a prática de respirações conscientes, fora dos espaços de meditação, permite ativar as diferentes
coroas?

  Sim.
Isso faz parte de alguns exercícios que lhes foram comunicados por alguns Anciãos, desde agora 2 anos e 1

ano (ndr: protocolos: “Estar na Presença – Presença do Ser” (*)).
Mas lembrem-se de que, como eu ensinei a cerca de 2 anos, a ativação da Coroa do Coração apenas pode

ocorrer e se viver na totalidade se vocês estiverem abandonados, totalmente, à Luz.

***

Pergunta: seres podem intervir sobre nossas estruturas físicas à noite, sobre locais falhos?

Bem amada, isso não é possível: isso é certo.
E os seres que intervêm podem bem ser Vegalianos de 3ª Dimensão Unificada, assim como Anjos não sendo

os ‘Anjos do Senhor’ [Vegalianos], mas pertencentes a outras Dimensões.
Essas intervenções são às vezes necessárias a fim de permitir-lhes um melhor acolhimento da Luz e uma

melhor transformação.



Isso irá se tornar cada vez mais flagrante, cada vez mais evidente, para um número sempre maior de seres
humanos.

***

Pergunta: os Pleiadianos têm o mesmo papel que os Vegalianos?

Sim.
Há três categorias de Consciências que pertencem à 3ª Dimensão Unificada.

Primeiramente, os ‘Anjos do Senhor’ ou Vegalianos, intervindo em cápsulas individuais, tendo sido
perfeitamente descritas tanto no Apocalipse de São João, como por um de seus iniciados presente na

superfície da Terra no início do século XX, chamado Rudolf Steiner.
Trata-se de cápsulas ascensionais individuais.

O papel dos ‘Anjos do Senhor’ é o de cuidar para que a Ascensão aconteça segundo regras estabelecidas e
segundo a conformidade em relação ao plano da Luz.

Os Pleiadianos, agora, de 3ª Dimensão Unificada, referem-se, eles, a estruturas mais importantes que as
estruturas Vegalianas ou cápsulas Vegalianas.

Enfim, há uma terceira categoria de seres de 3ª Dimensão Unificada, tipicamente humanoides que
(contrariamente aos Vegalianos e aos Pleiadianos), eles, intervêm em Embarcações denominadas ‘Mãe’, de

formato alongado [cilíndrico], que não podem se aproximar muito perto da Terra.
Portanto, há então três Povos pertencentes aos mundos ditos ‘de carbono’, que estão em sincronia total com a

Ascensão da Terra que se vive atualmente.

***

Pergunta: há algo a fazer para melhor integrar essas energias?

Bem amada, a intensificação do derrame de partículas Adamantinas e de diversas irradiações da Fonte, do Sol
e de outras influências, em particular do Conclave Arcangélico, não permite mais momentos de repetição.

Vocês integram, cada um ao seu ritmo, segundo sua capacidade de metabolização de energias.
Alguns de vocês não dormem mais, outros dormiriam o dia inteiro.

Cabe a vocês adaptar.
Mas não há meios de mudar isso.

Isso irá crescendo, como nós lhes anunciamos desde o início deste ano, uns e outros.
O importante não é tanto os inconvenientes que vocês podem viver (ao nível de sua alimentação, de suas
diferentes atividades, quaisquer que sejam), mas, bem mais, sempre, ir para mais Luz, mais Vibrações e

mais Consciência, sabendo que este período não irá durar eternamente.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas.
Gratidão por sua acolhida, gratidão por sua Presença e por nossa comunicação.

Meu Amor os acompanhe.
Chamem por nós como lhes disseram outros Arcanjos.

Eu lhes digo a mesma coisa.
Nós respondemos ao seu apelo.

Nós lhes dizemos, e eu lhes digo, até muito em breve.

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

(*) – “Estar na Presença – Presença do Ser” [Protocolo] – SRI AUROBINDO:
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/sri-aurobindo-estar-na


***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=899

13 de fevereiro de 2011
(Publicado em 16 de fevereiro de 2011)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110219_-_ANAEL.mp3

~ O Jogo SOMBRA / LUZ ~~ O Jogo SOMBRA / LUZ ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz, Bem Amadas Sementes de Estrelas, eu venho a vocês, essa noite, nesse
instante, no Amor e na Paz.

Eu venho, primeiramente, dar uma iluminação nova e suplementar sobre a ação da Luz em meio à sua
Consciência e, em um segundo momento, responder às suas perguntas, aos seus questionamentos

referentes, justamente, ao que eu vou desenvolver nesse primeiro momento.

***

A Luz Adamantina ou Luz Autêntica, nós lhes dissemos, é vertida sobre este mundo, sobre esta Terra, nos
seus Céus e, também, em meio mesmo às suas estruturas físicas, como sutis.

A Luz permite então um processo, na sua Consciência como na sociedade, de revelação.
Essa revelação é uma Iluminação que vem pôr fim a zonas de Sombra.

Existe então uma Iluminação, cada vez mais evidente e intensa, permitindo colocar na Luz, clarear, desvendar e
revelar o que, até agora, não parecia como evidente ou como visível ao olhar da sua consciência.

Esse desvendamento, pela Luz, de zonas de Sombra existindo, em vocês como sobre este mundo, já havia
começado, desde certo tempo, pela ação das ‘Núpcias Celestes’.

Mas, hoje e desde pouco tempo, esse processo toma um rumo novo, rumo novo permitindo evitar que a
Sombra não se dissimule, de novo, em outro lugar, ainda mais profundamente.

Assim, eu poderia dizer que a Sombra volta à superfície da sua consciência como deste mundo, permitindo
ser iluminada, ser reabsorvida e ser dissolvida e transmutada pela ação da Luz.

Isso ocorre em vocês, como em toda a parte.

ANAEL – 19 de fevereiro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-f6zccRHZFrw/Uuj9VYG4vtI/AAAAAAAAEE8/mMQc7kLHe9k/s1600/000+Anael+-+19.02.2011'.jpg
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110219_-_ANAEL.mp3


Convém então acolher essas zonas de Sombra, não como uma punição, não como uma culpa, e ainda menos
como erros, mas, bem mais, como a capacidade da Luz para redimir, para reorientar, o que a consciência

percebe.
É através desse trabalho que a passagem da dualidade, que a passagem da 3ª Dimensão dissociada para a 5ª

Dimensão, se realiza, para vocês como para a Terra.
É então um trabalho de iluminação, de ‘colocar na Luz’, em todos os sentidos desta expressão.

***

Esta colocação na Luz permite, justamente, a tomada de consciência lúcida, o desmascaramento e, enfim,
a transcendência dessas ditas zonas de Sombra.

Quer sejam em vocês ou no exterior de vocês, não há que julgar, não há que condenar, não há que agir porque
a ação da Luz se faz dela mesma a partir do momento em que o homem, ou a sociedade, ou o sistema,

qualquer que seja, aceitar ver as coisas tais como elas são e não mais como se acreditou que elas fossem.
Não há então, através disso, que manifestar quaisquer reações, mas apenas deixar se estabelecer a Luz,

acompanhando-a na ‘não ação’, no ser, mas, também e às vezes,no fazer.
Esse fazer não estando inscrito como ‘reação’, mas na ‘pró-ação’ operante e permitindo a revelação e

a instalação da Luz de maneira ainda mais evidente e ainda maior.
A Luz chama a Luz.

A Luz transcende a Sombra e é justamente desse ‘jogo Sombra / Luz’, novo para vocês, que resulta a realidade
da instalação da Unidade, a realidade da instalação da Verdade.

Deixem a Luz agir e iluminar, tornem-se vocês mesmos esta Luz, aceitando, na Unidade e na Verdade, não
mais ser a presa das suas próprias Sombras, aceitar olhá-las porque, olhando-as, com o olho como com

o Coração, vocês se tornam cada vez mais Transparentes, cada vez mais Luminosos, não dando qualquer
chance à Sombra de perdurar ou de persistir.

A Sombra não pede um trabalho, no sentido da liquidação, no sentido da reação, mas, bem mais, um trabalho
de transcendência, realizado pela própria Luz, realizado pelo seu olhar Luminoso, realizado pelo seu Coração
Luminoso, aceitando ver a Verdade de frente, sem qualquer noção de culpa, sem qualquer noção de remorso,
simplesmente como um ‘estado de fato’, simplesmente como o estabelecimento de um novo mundo, da sua

nova Verdade onde não há mais nada a esconder, onde não há mais nada a ocultar, onde há que se tornar,
cada vez mais, esta Luz que vocês recebem, tornar-se cada vez mais transparente, cada vez

mais verdadeiro e cada vez mais autêntico.

***

Portanto, a Luz vem iluminar, vem desvendar e revelar e principalmente modificar os mecanismos íntimos da
sua Consciência de seres Vibrantes a fim de retorná-la ao que ela é, a fim de restituí-los à Verdade que vocês

são.
É esse processo que vive, nesse momento, a Terra, assim como os sistemas e como a própria consciência do

Homem.
Obviamente, através desta ‘ação da Luz’, vários seres humanos apenas vão ver a Sombra, mas não a ação da

Luz que permite à Sombra se manifestar, não para reinar, mas, bem mais, para desaparecer.
Assim, segundo a qualidade do olhar humano, segundo a sua capacidade para ver na Verdade, ser-lhes-á

permitido tornar-se esta Luz ou então dar mais peso a essas Sombras.
Cabe a vocês definir, cabe a vocês se posicionar, cabe a vocês saber verdadeiramente o que vocês desejam

ser, o que vocês desejam se tornar e qual é o seu caminho.
O jogo da Luz será sempre, nesse mundo como em outros mundos, para reunir, para Unificar e para liberar,

para permitir a relação, a comunicação, o Amor e a Verdade, para reinar, na totalidade.
Somente a Sombra tinha necessidade de ser ocultada e mascarada a fim de poder estabelecer uma influência

contrária à Luz.

***

Hoje, a Sombra não pode mais agir assim porque a Sombra é revelada, porque a Sombra aparece ao olho da
Consciência humana, ao olho do Homem, ao olho da Terra.

Esse processo é uma forma de ‘entrega’, um processo de liberação total do que mantinha a Terra, como seus
habitantes, em certo confinamento, limitando a expressão da Consciência, a expressão da Alegria e o acesso à

multidimensionalidade, o acesso à Verdade.
 Hoje, mais do que nunca, vocês vão ser chamados, pela Luz, para deixar essas Sombras aparecerem.

Vocês não poderão mais mantê-las aprisionadas, mascaradas, aos outros como a vocês, porque elas se
eliminam se revelando, iluminadas pela Luz.



Há então apenas que acompanhar o movimento.
Não há que desejar seja o que for.

Não há que ter medo.
Há apenas, uma e outra vez, que ter confiança na Inteligência da Luz que está aí para desvendá-los, para

revelá-los a vocês mesmos, que não está aí, nem para fazer sofrer, nem para levá-los a um mundo de crenças,
mas, bem mais, para restabelecer a Verdade original da Consciência que é Liberdade e Eternidade.

Isso acontece sob os seus olhos.
Isso acontece em vocês no que lhes é permitido observar sobre esse mundo.

***

Então, cabe a vocês, a cada dia um pouco mais, estarem lúcidos quanto a esse processo de desvendamento e
de revelação.

Trata-se de uma colocação na Luz.
Trata-se do estabelecimento do Reino da Luz e da Realeza da Luz.

Existe nisso, em todos esses processos que se revelam, em vocês como no exterior de vocês, unicamente um
processo Unificante, um processo Unitário.

Certamente, aquele que for adotar uma visão não Unitária, uma visão privada de Luz, verá, ainda uma vez, o
jogo da dualidade e da Sombra que se aproveita do que não existe.

A Luz se estabelece, mas, ao se estabelecer, ela pode apenas afugentar, ela pode apenas eliminar, pela sua
presença, tudo o que permaneceu escondido, oculto, confinado e não revelado à sua própria Consciência.

Cabe a vocês aceitarem o que é revelado.
Cabe a vocês aceitarem esse desvendamento porque, em meio aos Mundos Unificados nos quais vocês
penetram, não há nada escondido, não há nada que permaneça em segredo porque tudo é evidência, tudo

é Verdade, tudo é Alegria.

***

Então, efetivamente, a Consciência do Homem a caminho da Luz pode, às vezes, hoje, ser impregnada de
hesitações, de procrastinações, de ver até mesmo medos.

 A Luz é o seu apoio.
A Luz é a sua força.

É do que vocês são constituídos, em Verdade, é graças a ela que se estabelece a Verdade do que vocês são
porque é graças a ela que vocês penetram na sua Morada de Eternidade.

Esse trabalho se realiza em vocês, e por toda a superfície deste mundo, como nos seus Céus.
Cabe a vocês permanecerem abertos ao que acontece e acolherem a revelação da Luz como uma graça,

como uma revelação total da Verdade.
A Sombra não pode mais se esconder porque a Verdade está aí.

As suas Sombras se esvaziam desta maneira.

***

Vocês atravessaram uma etapa.
A última Reversão ocorreu.

O ritual da boca permitiu, hoje, à Luz, iluminar os recantos, ainda não explorados, dos jogos que vocês jogaram
em meio a este mundo, constrangidos e forçados.

Não há tampouco que julgar porque o passado é letra morta.
Não há que condenar.

Há apenas que ser o autor e o espectador do que é representado, em vocês e ao redor de vocês.
Vocês são a Luz do mundo.

Vocês são a revelação da Luz.
É nesse sentido que, tendo permitido a ancoragem da Luz, tendo permitido à Luz se abundar, hoje, a Luz vem,
a vocês como ao exterior de vocês, para finalizar a sua ‘obra de revelação’ e permitir-lhes se estabelecer em
meio a uma Consciência nova, onde nenhuma Sombra pode persistir, existir ou se manifestar, onde ela será

apenas uma lembrança muito distante, algo que se desliga de vocês a fim de deixá-los resplandecer da
Verdade que vocês são.

Vocês têm apenas que aquiescer.
Eu falei longamente sobre o Abandono à Luz.

Eu falo hoje desta aquiescência à vontade da Luz, à vontade da Unidade, a fim de que o Reino dos Céus



estabeleça o seu reinado, sobre esta Terra, na sua nova Dimensão.

***

Todos vocês têm um caminho e um futuro que lhes são próprios.
O seu caminho não é o caminho do seu Irmão, mesmo vocês sendo constituídos da mesma Essência, da

mesma Vibração.
Os caminhos que vocês tomam jamais serão os mesmos porque eles lhes pertencem propriamente, mesmo

em meio à Unidade.
Não há então que julgar, que avaliar ou que pesar o caminho de um Irmão ou de uma Irmã, mas permitir-lhe

viver o seu caminho, com toda Liberdade, com toda serenidade e com toda Alegria.
Nesse sentido, vocês irão contribuir, uns e outros, pela sua ressonância conjunta de Luz, para fazer com que o
Reino dos Céus se estabeleça, sobre a Terra, cada vez mais rápido, cada vez mais facilmente, favorecendo

assim a última etapa da Terra.
 Vocês entraram, nesses tempos finais que não são o fim, mas bem o início de uma nova fase, de um novo

estado e de uma nova Consciência.
Isso acontece sob os seus olhos, na sua carne, na sua Consciência e nas suas estruturas sutis.

Existe então um fenômeno de ‘novo nascimento’, eu deveria dizer de renascimento, a vocês mesmos, bem
além de mortes e renascimentos deste mundo.

***

Vocês penetram as ‘esferas da Eternidade’, com toda lucidez.
Vocês têm então, simplesmente, que ali se estabelecer, deixando de lado o que não pertence a esses mundos

de Liberdade e de Unidade.
Nisso, vocês devem se desvencilhar do que não é Luz, não por um ato de ‘vontade’, não por um ato consciente
de ‘querer’, mas, bem mais, acolhendo a Luz, deixando-a se fusionar através de vocês, deixando-a se difundir,
deixando-a revesti-los, deixando-a vesti-los do que vocês são, em Verdade, ou seja, um corpo de Eternidade,

uma Consciência Livre, um corpo de Estado de Ser, uma Consciência Unificada.
Isso, vocês vivem, nesse momento mesmo, cada um, aí também, no seu ritmo, na sua própria frequência e na

sua própria cadência.
Cada um de vocês vive isso.

Vocês podem observar no mundo.
Vocês podem observar em vocês.

Vocês observam, com mais ou menos resistência, com os seus próximos.
É nesse sentido que não devem julgar.

É nesse sentido que devem colocar a sua ‘própria irradiação’, sem desejar, sem decidir pelo outro, sem
influenciar de outro modo senão pela própria Presença da sua própria Luz.

Assim, o Reino dos Céus se estabelece em meio a esta Terra, permitindo o reencontro tão esperado e
anunciado já pelo Arcanjo Miguel em 29 de setembro do seu ano passado (*).

Isso acontece sob os seus olhos, na sua Consciência, no Interior como no exterior.

***

Vocês têm que participar ativamente deste encontro novo, permitindo-lhes estabelecerem-se com cada vez
mais segurança, mais facilidade, em meio à sua Eternidade.

O antigo morre.
O que vocês foram não existe mais.

Vocês são o Homem e a Mulher novos.
Vocês são o Homem e a Mulher regenerados pela Luz que devem nascer, na totalidade, desta regeneração,

para a sua nova Presença, para a sua nova Verdade.
Isso acontece agora.

Agora é o único tempo que conta.
Agora é o único tempo que existe, permitindo-lhes liberá-los do peso do seu próprio passado como do peso

do passado da Terra, a fim de penetrarem, livres, na Luz que os penetra.
Isto opera em vocês a cada minuto.

Isso que vocês percebem como pontos de Vibração, como estados de Consciência, como Consciência
nova, em vocês como ao redor de vocês, confirma a realidade do que vocês vivem.

Obviamente, vários dos seus Irmãos e das suas Irmãs que ainda não vivem essas transformações não irão se



Obviamente, vários dos seus Irmãos e das suas Irmãs que ainda não vivem essas transformações não irão se
sentir referidos nem implicados pelo que acontece e, no entanto, eu lhes garanto que, pela sua própria
qualidade de irradiação, vocês servem, bem além das aparências, quaisquer que sejam as reações

contrárias à Luz podendo existir no seu ambiente como neste mundo.
Isso apenas contribui, definitivamente, para um único e mesmo objetivo que é a revelação da Luz e

a dissolução da Sombra.
A Sombra não pode mais estar fechada.

Ela é obrigada a ser iluminada, em vocês como ao redor de vocês.
Então, aí tampouco, não julguem.

Aí tampouco não condenem.
Contentem-se em irradiar, contentem-se em ser, em aquiescer à Luz e deixar as Sombras serem dissolvidas,

pela sua Luz, como pela Luz que se difunde sobre os seus Céus e sobre esta Terra.

***

A cada revelação da Luz, a cada evaporação da Sombra, vocês se tornam cada vez mais leves, cada vez
mais Conscientes, cada vez mais lúcidos e, principalmente, cada vez mais alegres.

Gradualmente e à medida que vocês penetrarem os mundos da Luz, os mundos da densidade e da Sombra
não poderão, de modo algum, afetar o que vocês estão prestes a se tornar.

Aí também, há um conceito fundamental de confiança e de aceitação da Luz, bem além do ‘soltar’, evocando
uma etapa nova do Abandono à Luz que é mais um mecanismo de Realização da Luz, bem além da

revelação em curso.
Portanto, realizando a sua própria Luz, vocês se tornam o que vocês jamais cessaram de ser, de toda

Eternidade.
A oratória [‘parenthèse’], denominada falsificação, se extinguiria dela mesma na revelação do que vocês são.

Não há nada a fazer, nada a dissolver seja do que for.
A Luz faz por vocês.

É nesse sentido que, sob a influência da Onda Galáctica da Luz, sob a influência da irradiação solar e de
diferentes irradiações vindas de diferentes partes do que vocês denominam cosmos, há apenas que se deixar
penetrar, há apenas que se deixar transformar, há apenas que aceitar, há apenas que se tornar o que vocês

sempre foram.

***

Esse ‘despertar’, porque é um, se acompanha de uma grande Alegria desde o momento em que vocês
aceitam deixar esse despertar acontecer sem lutar, sem se opor, sem buscar compreender,

simplesmente aceitando viver o que é para viver, como um processo apenas mais do que natural porque é
isso que ele é.

E é assim que, em pouco tempo, vocês irão percebê-lo, a partir do momento em que tiverem aceitado vivê-lo,
na totalidade.

Dessa forma, mais nenhum medo poderá interferir com esse desvendamento do que vocês são.
Mais nenhuma Sombra poderá impor qualquer ‘ponto de vista’.

Somente a Luz irá reger e pautar o que vocês são, pela qualidade do Amor e da Vibração.
Vocês irão se estabelecer em meio à sua nova Dimensão de vida, sem qualquer dificuldade.

Para isso, convém também deixar morrer o que deve morrer: as ilusões das suas vidas passadas, as ilusões
anteriores, as ilusões do que permitiu vocês serem, até agora, em meio a este mundo, enquanto

personalidade.
Isso também deve ser transcendido e irradiado pelo Amor e pela Verdade da Luz.

Vocês têm apenas que efetuar este estado de Realização, de revelação, com facilidade.
Esta facilidade será procedente da Simplicidade, da Humildade também que vocês serão capazes de acolher
e de manifestar, em vocês como no exterior de vocês, a cada sopro, a cada encontro e a cada dia que vocês

viverem sobre este mundo.

***

Uma etapa suplementar (se tanto é que eu posso chamá-la assim) será realizada a partir do final deste mês.
Ela irá lhes permitir entrar em cheio em um mês rico: rico de revelações, rico de Luz, rico de transformações e

rico, se vocês desejarem, de Realização porque praticamente nada se opõe ao estabelecimento da Luz.
Somente algumas Sombras residuais, ligadas às ‘egrégoras’ (ditas coletivas ou de crenças coletivas) estão

ainda ativas em meio a este mundo.



A teia da Ilusão tem apenas alguns fios.
Esses fios, cabe a vocês deixá-los consumirem-se sozinhos, estabelecendo-se cada vez mais na sua própria

Verdade, na sua Realização e na sua revelação.
É a isso que o conjunto do Conclave Arcangélico e Eu mesmo convidamos vocês.

Nós os convidamos a serem realmente o que vocês são.
Nós os convidamos a deixarem instalar o ‘novo’, que é apenas o retorno do que vocês sempre foram e que

vocês até então, para alguns de vocês, tinham esquecido.
É claro, o mental irá vociferar que isso não é verdadeiro.

É claro, os restos de apego irão vociferar que vocês não podem viver sem esses apegos.
Mas isso não é verdadeiro.

A Luz é bem mais forte do que todos os apegos podendo existir em meio a este mundo falsificado como em
meio mesmo ao que vocês têm acreditado.

Nada pode se opor à Verdade da Beleza, à Beleza da Verdade.
É a isso que vocês estão prometidos, é a isso que vocês são chamados e é a isso que vocês irão responder,
nós estamos seguros disso, porque nós conhecemos a Beleza do que vem, porque nós conhecemos a Beleza

do que está estabelecido, agora, nos Planos mais etéreos nos quais vocês não estão ainda estabelecidos.
Resta, simplesmente, concretizar, na sua Dimensão, a instalação da Luz já realizada nos mundos mais etéreos,

nos mundos já Unificados.
É mais apenas questão de tempo, uma questão de distância moderada entre a Vibração final e a Vibração que

se alcança hoje.
Estão aí, Bem Amados Filhos da Luz e Sementes de Estrelas, as poucas proposições referentes ao que

vocês vivem atualmente.
Se houver em vocês questionamentos em relação a isso, nós iremos então, juntos, tentar avançar sobre esta

Realização da Luz.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o termo pró-ação operante?

A pró-ação é uma ação que não resulta de qualquer reação fazendo-os sair da dualidade.
A pró-ação é, de algum modo, algo que vai ultrapassar a Luz, pela sua própria criação da Luz.

Não há então, propriamente falando, reação, mas, bem mais, uma ação concomitante ou precedente à ação da
Luz.

Ela consiste, não em projetar os seus desejos, mas em estabelecê-los, cada vez mais, em meio à sua própria
Luz a fim de criar, vocês mesmos, a sua própria ‘realidade da Luz’, não em reação a algo que era, não em

reação às Sombras iluminadas, mas, bem mais, manifestando, por aí, a sua própria Unidade que eu denomino
‘pró-ação operante’.

Ela não está então condicionada por qualquer reação.
Ela não está condicionada pela dualidade, ela não está condicionada pela Sombra, mas unicamente por uma

ação liberada e Livre, da Luz, contribuindo para a sua própria Realização.

***

Pergunta: como a nossa parte de Sombra vai se revelar para ser transcendida pela Luz?

Bem amado, as partes de Sombra são o que pode sobressair de vocês.
É o que vocês veem com um olhar ‘novo’ que não está mais separado da Fonte.

São as suas próprias ações, os seus próprios comportamentos, parecendo-lhes de repente como dissonantes
e não claros.

É então uma ‘colocação na Luz’.
É também uma aceitação das suas próprias Sombras, não para deixarem-nas viver, mas para deixarem-

nas transcender pela própria Luz.
É por vezes uma ação, que era para vocês algo corriqueiro que, de um dia para o outro, parece-lhes

como ineficaz, inadequado.
É a colocação na Luz desses comportamentos, dessas ações que não estavam, justamente, sob a influência

da Luz, mas sob a influência das suas próprias Sombras, permitindo assim colocar na Luz o que havia
necessidade de sê-lo.

Portanto, certos comportamentos, certos mecanismos de defesa presentes em meio à personalidade,
parecer-lhes-ão subitamente como ‘caducos’ ou como não tendo mais que serem acionados.

Isso irá lhes retirar um grande peso e irá contribuir para a sua Realização.



Não há que buscar essas Sombras, não há que trabalhar, no sentido que vocês entendem, sobre as suas
Sombras, porque elas imergem sozinhas.

Há apenas que acolher, do mesmo modo que a Luz.
Considerem-no como um escoamento porque é isso que é.

Não há que buscá-las.
Elas imergem sozinhas, atuando como por um processo de ‘decantação’ fazendo com que o mais leve suba e

que o mais pesado se escoe.

***

Pergunta: estar lúcido sobre a Luz, depois perder esta lucidez, faz parte desse processo?

Isso pode fazer parte, bem Amada.
Mas é outro processo que está trabalhando: não esqueça que a sua consciência fragmentada se extingue e

que a Consciência da Unidade se estabelece.
Isso passa também por momento em que vocês podem sentir como ‘desconectados’ da sua realidade comum

habitual.
Há momentos em que vocês estão plenamente lúcidos desta desconexão e momentos em que vocês estão,

literalmente, entre dois mundos.
Isso faz parte do processo de estabelecimento da Luz em meio a este mundo.

Então, sim, há, por esse processo e por essa tendência, às vezes, subidas e eliminações de Sombras, mas,
também, passagem de um estado de consciência a outro.

***

Pergunta: o abandono das nossas Sombras provoca o abandono da nossa personalidade?

Bem Amado, o próprio princípio da individualidade ou da personalidade é uma condição sine qua non da sua
presença em meio a este mundo falsificado.

O que desaparece são, antes de tudo, mecanismos de funcionamento.
O que desaparece são, antes de tudo, mecanismos mentais de regulação não tendo mais lugar em meio à

Unificação em via de estabelecimento.
A personalidade se transmuta.

Não se pode dizer que ela desaparece totalmente até o momento em que vocês não tiverem mais total
consciência desta personalidade, da sua vida encarnada, mas, naquele momento, vocês estarão em um estado
de Consciência profundamente diferente e vocês serão, de algum modo, passados inteiramente na sua nova

Consciência.
Mas, entretanto, esses processos intermitentes que vocês vivem, correspondem ao estabelecimento real

desse processo.
Enquanto vocês tiverem um pé sobre esse mundo, a personalidade vai estar presente, mesmo

transformada.
O que é diferente, são os ‘mecanismos de funcionamento’ desta personalidade onde, mesmo no seu nível, a

Sombra não pode mais se manifestar tranquilamente pelo próprio fato da presença da Luz.

***

Pergunta: é útil amar essas partes de Sombra para que elas desapareçam?

Bem Amada, não há qualquer diferença entre amar as suas Sombras e deixar a Luz agir sobre as suas
Sombras porque se trata do mesmo processo.

O Amor é Luz.
A palavra perdão é marcada pela noção de dualidade, da ação / reação.

Nós estamos, aqui, além da noção de perdão porque nós alcançamos o que é denominado a Graça, na sua
linguagem o Amor, na minha a Luz, porque se trata exatamente do mesmo processo e dos mesmos

mecanismos: Luz, Amor e Graça.

***

Pergunta: sentir-se percorrido por arrepios gelados está associado a uma presença ou à Luz?



Bem Amada, as proposições que você faz podem todas ser possíveis.
Pode ali haver presença, pode ali haver interação entre o corpo de Estado de Ser e o corpo de personalidade

manifestando-se, para você, por esse estremecimento.
O estremecimento nem sempre é uma presença.

Ele corresponde por um mecanismo de ‘reação energética’, denominada emocional, antes de tudo, a
expressão deste emocional podendo bem ser também a passagem da personalidade ao Estado de Ser, ou

ainda a manifestação de uma presença.
O estremecimento, ele próprio, corresponde a um processo ativo de ‘escuta Vibratória’.

Esse processo de escuta Vibratória pode ser o reflexo de um número importante de coisas.
No que lhe diz respeito, esse processo de estremecimento corresponde à mudança de ‘estado de consciência’

e ela é própria de você.
Há algum tempo, Sri Aurobindo falou do fenômeno e do mecanismo de switch da Consciência.

Esse mecanismo de switch da Consciência pode se manifestar, e esse é o seu caso, desta maneira.
Mas isso não é uma regra.

***

Pergunta: as nossas emoções inconscientes fazem parte da nossa parte de Sombra?

Bem Amado, a maioria das emoções é consciente porque elas são uma ‘reação’ a algo.
Mas há, como você sinaliza, emoções ‘memoriais’ ligadas a vivências passadas.

Algumas delas, como fenômenos de aversão ou de medo, não encontram explicação satisfatória na
consciência da pessoa.

Neste caso, a ação da Luz será, também, fazer desaparecer o que pode ser denominado, como qualquer outra
emoção, as ‘partes de Sombra’.

***

Pergunta: sentir ao acordar emoções muito fortes, dor no coração, emoções ligadas a experiências
passadas ou a um sentimento de abandono, faz parte dos mesmos processos?

Sim.
Trata-se, aí também, de emersões qualificadas de emocionais memoriais.

Evidentemente, a ação da Luz será mais rápida pois não há ali luta consciente contra esse processo de
manifestação.

Aí está toda nuance a apreender, vocês que estão no caminho de Luz, é que, no modo de funcionamento da
personalidade, quando uma emoção desse tipo se manifestar, a personalidade vai buscar, literalmente, libertar-

se, por técnicas de acompanhamento, quaisquer que sejam, e então combater.
O processo que eu descrevo é profundamente diferente porque se trata de uma iluminação de zonas de

Sombra e esta iluminação, ela mesma, pela ação da Luz, é suficiente para fazer desaparecer essas partes de
Sombra.

Esta ação da Luz nada tem a ver com a ação da própria personalidade.
Em um caso há vontade, no outro caso há Abandono.

A dificuldade, eu diria, hoje, através do que eu digo, é que o ser humano, em meio à sua personalidade, tem
tendência a ‘reagir’ a um sofrimento, a uma emoção, a um problema, pelo mental, pela razão, pela lógica.

É então uma ação pessoal da própria personalidade no seu contexto de referência habitual e comum.
O que propõe, hoje, a Luz e a revelação da Luz, é totalmente diferente porque esse processo de ‘Realização
da Luz’ sugere e impõe, finalmente, que não há mais necessidade de reagir a uma Sombra, qualquer que

seja, mas, bem mais, deixar a Luz agir para dissolvê-la totalmente.
O ‘princípio de ação’ não tem estritamente nada a ver com a ação da própria personalidade em meio ao seu

contexto de referência habitual.

***

Pergunta: a necessidade de verbalizar as manifestações dessas zonas de Sombra é correta?

Bem Amada, para alguns, sim, para outros, não.
A verbalização não é a Luz, mas, entretanto, isso pode ser qualificado de Luz, em certos casos.



Ainda uma vez, qualquer que seja o mecanismo que vocês ativam, o mais importante é aquele que deixa agir
a Luz em vocês, mesmo se for preciso, para vocês, visualizar, falar, verbalizar ou expressar a dita ‘emoção’.

***

Pergunta: o que você recomenda quando se sente em um sofrimento intenso e que se tem a
impressão de ter necessidade de uma muleta?

Há então, para os seres cujas Lareiras de Luz estão abertas (uma, ao menos, dessas Lareiras), a capacidade
e, desta vez, pela vontade consciente, para dirigir a Luz sobre esta zona de sofrimento.

Este ato de ‘vontade pessoal’ não é oposto à Luz, nesse caso específico, mas compreenda também que a
ação da Inteligência da Luz ela mesma será, de qualquer modo, sempre mais potente, se tanto é que

podemos falar em termos de potência, do que a sua própria vontade pessoal.

***

Pergunta: qual é o equilíbrio entre o Abandono, o soltar e o fato de manter o sentido das
responsabilidades?

Bem Amada, o Abandono à Luz jamais será um abandono das suas responsabilidades, mas, bem mais,
uma transcendência das suas responsabilidades.

A partir do momento em que houver Abandono, real e total, à Luz, a Luz assume, na totalidade, a sua vida.
O que não quer dizer que vocês nada têm que fazer, mas que as suas ações serão elas mesmas

transcendidas pela ação da Luz.
Vocês irão para linhas de menor resistência e para as soluções mais eficazes.

Existem, contudo, situações em que o Abandono à Luz vai criar impulsos da alma e do Espírito para modificar
certas coisas.

Neste caso, caberá a vocês decidir o que fazer.
De maneira geral, e no levar de uma vida que não necessita de reajustes importantes ou essenciais, o fato de
estar Abandonado à Luz irá criar, na sua vida, as circunstâncias mais fáceis, mais fluidas que vocês possam

imaginar.
Obviamente, o mais frequente possível, se vocês forem capazes de se abandonar à Luz, isto agirá e ela agirá
sempre no sentido de uma ‘melhoria’, seja qual for o primeiro julgamento que vocês puderem fazer sobre uma
circunstância da sua vida, quer seja uma separação, quer seja uma partida ou uma mudança, seja o que for.
Mesmo se, em um primeiro momento vocês não perceberem a utilidade ou a finalidade, saibam que quanto

mais vocês estiverem abandonados à Luz, mais há, para vocês, uma ‘facilitação’, bem além da aparência e do
que poderia parecer-lhes como contrário à Luz.

Mas disso, vocês apenas podem se aperceber após certo período de tempo.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

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

(*) – ARCANJO MIGUEL (29.09.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2010/09/miguel-29-de-setembro-de-2010.html

***
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Pergunta: de onde vem a sensação de sentir como estar me inclinando quando alinhada?

Bem amada, o fato de sentir inclinar-se corresponde ao fato de estar alinhada “enviesada”.
Há então, naquele nível, alguns desequilíbrios pré-existentes em meio à personalidade, perturbando o

acolhimento e o alinhamento total da Luz.
Esta percepção entortada está, em geral, ligada, se isso se referir à parte superior do corpo, o que é o seu

caso, a resquícios e engramas que eu qualificaria de ‘medos’.

***

Pergunta: os atos solidários relevam da Luz ou da dualidade?

Bem amada, eu vou responder a você que isso depende da consciência que se entrega a esse tipo de
solidariedade.

Existem, da mesma forma que no mundo comum, nesse nível também, seres que evoluem e que manifestam a
sua própria Unidade e outros que continuam, aí também, a manifestar a sua própria dualidade.

Tudo depende então do mecanismo Interior e do estado de lucidez da consciência operando em meio a esse
‘princípio de solidariedade’.

Há, e isso é inegável, no nível da humanidade, um impulso a esta solidariedade tomando diferentes formas.
Algumas formas são puramente comerciais e estão diretamente ligadas a um princípio de utilizar o que está

presente, sem, no entanto, ter uma finalidade Unitária.
Ainda uma vez, não é a manifestação aparente que vai determinar a realidade do que está entrosado, mas, bem

mais, de definir a finalidade.
E a questão essencial é, para uma pessoa que deseja se lançar nesse princípio de solidariedade, de maneira

realmente natural, de se colocar a questão da finalidade e também a questão de a quem serve esta
solidariedade: “eu sirvo a Unidade ou eu sirvo a dualidade?”.

Há princípios onde a solidariedade pode se expressar de diferentes maneiras, quer seja através da doação de
si, da doação de dinheiro ou da doação de coisas, onde a motivação é exclusivamente a personalidade e

o ego.
Existem as mesmas ações, que são realizadas por outras consciências, onde o princípio e o fundamento é

a Unidade.
O resultado será profundamente diferente.
Em um caso há assistência e dependência.

No outro caso, haverá ‘liberação da Consciência’, no sentido de quem atua na direção desta solidariedade,
assim como no sentido de quem recebe esta solidariedade.

***
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Pergunta: eu vivenciei uma EMI durante uma operação que afetou a garganta. Há uma ligação com
as passagens atuais que envolvem a garganta?

Bem amada, uma EMI (‘experiência de morte iminente’) pode ser vivenciada seja qual for o tipo de intervenção,
seja qual for o tipo de traumatismo ou de acidente.
Não há associação direta com a própria garganta.

A experiência de morte iminente pode ocorrer em circunstâncias, como eu disse, múltiplas e variadas.
A intervenção da garganta não é específica da vivência desse tipo de experiência.

A EMI põe em contato com uma Luz, ou em todo caso com um reflexo da Luz, dando esse sentimento de
Amor e de Unidade que está ligado a uma ‘projeção’, em algum lugar em um plano intermediário, da energia

Solar.
Luz sentida como o todo, como Cristo, como a Unidade, como Deus, segundo a terminologia que é própria

daquele que vive a experiência.
Isso vai induzir, e como você sabe e viu, algumas ‘transformações’, ligadas ao acesso desta experiência, à sua

reminiscência e à sua ressonância Vibratória no corpo.
Há então, realmente, durante esta experiência, uma passagem iniciática que acontece, que é, entretanto,
independente da garganta, mas que corresponde mais a uma passagem do que é denominado a ‘Porta

Estreita’ [ponta inferior do esterno], ou seja, a passagem do 8º corpo (passagem do ego) ao Coração (1).
Há uma outra passagem a realizar que é aquela da passagem da garganta e da Abertura da boca (2) que é

outra oitava Vibratória e ainda outro estado iniciático que vem completar a experiência de EMI.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a expressão “o choque da humanidade”?

Bem amada, o ‘choque da humanidade’ foi descrito, em suas consequências, por Sri Aurobindo, desde algum
tempo (3).

A natureza desse choque diz respeito, obviamente, à irrupção da Luz sob suas diferentes formas, em meio a
esse mundo.

Irrupção da realidade dita ‘extraterrestre’.
Irrupção de novas luzes presentes nos seus céus.

Irrupção de irradiações novas, como é o caso desde alguns dias no seu céu.
Irrupção da irradiação solar em suas qualidades Vibratórias profundamente diferentes.

Haverá, a um dado momento, a conjunção desses diferentes elementos que irão realizar realmente o que foi
denominado ‘o choque da humanidade’.

A intervenção, de maneira muito mais intensa daquela que ocorre até agora de certas forças da Luz Unificada,
em meio aos seus céus, em cima das suas cidades, irá contribuir grandemente para o estabelecimento deste

‘choque’.
A manifestação e a modificação seguindo-se também no seu céu, pela ignição de um segundo sol e pela

chegada de Hercólubus, de maneira visível, irão completar este ‘choque da humanidade’.
Isso irá se desenrolar de maneira concomitante, de maneira quase simultânea, eu diria.

A humanidade vivenciou, em diferentes períodos, esta noção de ‘choque’.
A diferença com este que vai ocorrer, dentro de pouco tempo, corresponde à própria finalidade desse

‘choque’.
Vários seres humanos encarnados não vão saber a finalidade da experiência deste ‘choque’.

Eles serão afetados como durante uma guerra ou durante a erupção de uma surpresa importante que faz mudar
os contextos de referência, sem, no entanto, serem capazes, para as consciências fechadas, de estabelecer

um novo contexto de referência instituindo-se em meio à Liberdade ou à Unidade.
É nesse sentido que isso irá representará um ‘choque’.

***

Pergunta: é importante hoje colocar arte na matéria, seja qual for o suporte?

Bem amada, são caminhos de alma profundamente diferentes.
Alguns vieram nesta vida, nesse momento, para encarnar, na matéria, o Espírito.

Outros vieram para extrair o Espírito da matéria.
Há, contudo, uma ‘finalidade’.

Não há papel mais importante do que outro, sabendo-se pertinentemente que todos vocês têm a mesma
missão que é encarnar a Luz e desfazer, de maneira definitiva, esta matriz.



Agora, e aguardando esses momentos que eu qualificaria de ‘finais’, cada um trabalha em suas esferas de
predileção.

Alguns não fazem nada.
Outros iniciam atividades.
Outros cessam atividades.

Alguns se expressam na arte.
Outros a experimentam em meio a ações energéticas ou terapêuticas.

Ainda uma vez, não há papel privilegiado, não há papel superior a outro, mas há um papel que está adaptado ao
que vocês vivem.

Mas não confundam o papel e a finalidade que será a mesma para todo mundo.

***

Pergunta: seria possível suavizar esse choque da humanidade a título preventivo?

Bem amada, da capacidade de cada ser humano para absorver, literalmente, esse ‘choque’, vai depender a
suavização deste ‘choque’.

Não pode haver melhor prevenção ou melhor suavização do que o seu próprio alinhamento individual, do que
a sua própria capacidade para manifestar a Unidade em meio aos seus alinhamentos, mas também em meio

à sua vida, na ação dual desse mundo.
Cada um é corresponsável e coautor do que irá gerar esse ‘choque da humanidade’.

A ‘finalidade’, a nós, enquanto Arcanjos, nos é perfeitamente conhecida: é a liberação da humanidade.
As vias desta liberação são, contudo, ajustadas e adaptadas a cada momento, em função do

despertar coletivo e individual de cada ser humano.
A capacidade coletiva e individual para deixar o mundo da aparência, do parecer e da personalidade é capital

e essencial para determinar a forma como esse choque será vivido.
Mas, ainda uma vez, o ‘choque’ não é a finalidade.

Eu diria que é o início desta finalidade, refletindo a passagem na última onda da revelação da Luz.
Um ‘choque’, quando vocês o vivem, no momento atual, enquanto humanos encarnados, é uma surpresa, é

uma modificação do seu contexto de referência ou de percepção.
Esta surpresa pode ser boa ou ruim.

Ela depende, obviamente, não da forma como é vivenciado o ‘choque’, mas do que é tirado
como consequência e conclusão deste ‘choque’.

Nisso, a suavização do ‘choque’, em si mesmo, não é a finalidade.
A finalidade é simplesmente o que vai resultar no nível da sua consciência individual e coletiva.

***

Pergunta: esse choque é para logo?

Bem amada, é para agora.
Ele está suspenso.

Ele chegou aos planos sutis.
Resta materializar-se neste plano.

Isto é preparado desde vários meses.
Como havia anunciado o próprio Arcanjo Miguel, pela manifestação das frotas Vegalianas Unificadas de 3ª

Dimensão em meio aos seus céus, aparecendo em 3 ondas sucessivas, tendo começado durante a primeira
quinzena de outubro e prosseguindo, atualmente mesmo, em diferentes cidades e em diferentes continentes.
O momento é ditado, não pela ascensão da Terra que vai ocorrer em seguida, mas também pela chegada de

fenômenos astronômicos extremamente precisos.
Eles estão em andamento.

Bem amada, na linguagem humana, eu diria que um dia de cada vez.
O importante é o que você é no seu presente e não o que será o seu presente, amanhã.

Assim, portanto, alinhando-se no seu próprio presente, não há mais espera, há simplesmente a Realização.
Assim que houver projeção no futuro, há afastamento do ‘instante presente’ e, portanto, atraso do que é

aguardado e esperado.
Novamente, vocês sabem certamente que a sua qualidade de consciência está associada à qualidade de

irradiação do Sol.
O Sol, que contém o seu corpo de Estado de Ser que foi liberado, está em ressonância com a sua



Consciência.
Se sua Consciência estiver alinhada, o Sol irá ali responder.

Se vocês forem cada vez mais numerosos estando alinhados na sua Unidade presente, o Sol irá responder
cada vez mais depressa, assim como as irradiações intergalácticas.

Tudo está interligado.
Assim, portanto, da sua capacidade para se instalar no presente, sabendo ao mesmo tempo do que está

chegando, mas não tendo qualquer espera, naquele momento, vocês irão permitir e irão ativar a realização e
a precipitação desse processo.

************
CONTINUA ABAIXO, COM MAIS PERGUNTAS & RESPOSTAS.

************
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Questão: a subida da Kundalini está ligada a uma técnica?

Bem amado, o despertar da Kundalini, tal como puderam ler em obras por vezes extremamente antigas, não
corresponde mais, de modo algum, à realidade do que é vivido hoje. 

De fato, desde a influência da irradiação do Sol central da galáxia, de Sírius (e não do Sol central das galáxias),
ou seja, desde 18 de agosto de 1984, o Espírito Santo veio ao encontro de vocês. 

Alguns seres, bem antes das Núpcias Celestes, viveram a perfuração das bainhas dos chakras e a descida
desta energia do Espírito Santo pelo canal mediano da coluna vertebral, tendo permitido o despertar

da Kundalini.
Portanto houve, previamente e desde 1984, uma energia descendente que tem favorecido o despertar
da Kundalini, a partir do instante em que a energia, dita Shakti ou Espírito Santo, juntou-se à energia

da Kundalini que estava no nível do sacro. 
Assim, portanto, a subida da Kundalini não corresponde mais completamente ao que foi descrito nos textos

antigos, mas mais ilustrado por fenômenos de fusão e alquimia de diferentes energias. 
Antes era necessário fazer um esforço para subir.

Foi necessário, hoje, desde uma geração, acolher a energia e deixá-la subir por si mesma quando se
encontrava e se casava com a Kundalini. 

Por outro lado, a corrente ascendente da Kundalini não se vive mais completamente da mesma maneira, na
medida em que não existe mais necessariamente localização única no nível do eixo mediano da coluna

vertebral (chamado de Sushumna), mas, bem mais, um processo de divulgação no nível celular, como SRI
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AUROBINDO descreveu. 
O processo da Kundalini, portanto, não está mais isolado.

Ele envolve doravante o conjunto das estruturas. 
É nesse sentido que falamos de 3 Lareiras. 

A ativação do Coração é muito mais importante do que a ativação do sacro que, em alguns seres, vai ocorrer
apenas no último momento.

O mais importante, e a única porta de acesso ao seu Estado de Ser, não é o despertar da Kundalini (no
sentido em que foi explicado e desenvolvido por alguns místicos), mas, bem mais, o acordar e o despertar do

seu Coração.
E aí, não há técnica.

Há exatamente que ‘tornar-se Amor’.
E o Amor jamais será uma técnica.

É um ‘estado de Ser’, totalmente independente de qualquer técnica.

***

Questão: a medicação pesada diária pode ter consequências no acesso à Luz?

Bem amado, não existe qualquer obstáculo de idade, de condição social, de condição kármica, de condição de
saúde que possa bloquear o acesso à Luz e o acesso ao Estado de Ser. 

Só o estado Interior da consciência separada é preponderante e predominante para o acesso à Unidade.
Nenhuma barreira de qualquer espécie pode bloquear a irradiação da Luz.

De modo algum. 
Só a própria consciência, independentemente da qualidade do corpo, pode bloquear, por diferentes

mecanismos, o acesso à Luz. 
O acesso à Luz pode ser bloqueado unicamente pela consciência.

Não existe qualquer causa exterior à consciência que possa bloquear o acesso à Luz, hoje.
Nem kármica, nem social, nem de idade, nem seja do que for do seu exterior ou do seu passado.

***

Questão: como reconhecer quando um chamado para a mudança vem da personalidade ou
realmente da alma?

Bem amada, o que vem da alma, o que vem dos mundos Unitários e do Espírito, é fluido e fácil de empregar.
Uma mudança desejada pela personalidade, no período atual, irá encontrar um número incalculável de

resistências. 
O que vem da alma e do Espírito é simples e fácil.

O que vem da personalidade vai se tornar cada vez mais difícil. 
O emprego de uma ‘mudança’, qualquer que seja, ou é bloqueado pelas resistências Interiores: naquele

momento, há impulso da alma, mas resistência Interior da personalidade opondo-se ao impulso da alma, mas
disso a pessoa tem rigorosamente consciência.

Ou um impulso para uma mudança acaba chegando. 
Este impulso para essa mudança pode por vezes ser empregado, independentemente da própria vontade do

indivíduo, de maneira extremamente rápida.
Isso corresponde inegavelmente a um impulso da alma ou do Espírito. 

Um impulso da personalidade, em geral, não dura e, sobretudo, tem muita dificuldade para se concretizar.
Além disso, uma mudança impulsionada pela alma ou pelo Espírito propicia um sentimento de alegria. 

Não há, além das resistências Interiores, obstáculos reais para a concretização dessa mudança.
Há apenas ‘projeções de medo’ pelo mental. 

O impulso à mudança, desejado pela personalidade, elabora e constrói planos que jamais acontecem.
Eles são desejados e são até mesmo reclamados, o medo estando mais frequentemente ausente, mas, neste

caso, nada há de fácil e nada de evidente.

***

Questão: é exato dizer que o êxtase corresponde ao expirar e a íntase, ao inspirar?



Há um mecanismo de analogia, obviamente.
Aqueles que estão conscientes da respiração e dos estados Unitários percebem perfeitamente o impacto da
respiração pulmonar no próprio ritmo cardíaco e na passagem, assim como foi dito por alguns Anciões, da

respiração pulmonar para a respiração cardíaca. 
Há, obviamente, uma relação formal entre a respiração e a capacidade da consciência para passar na

interiorização e, portanto, para favorecer os ‘estados Unitários’. 
Alguns seres percebem mesmo, de maneira direta, que no momento em que a consciência faz o switch (como
dizia SRI AUROBINDO) no nível da Consciência Unitária, a respiração, que acontece no nível pulmonar, ocorre

no nível do Coração, ou mesmo no nível celular. 
No plano Vibratório, isso corresponde à passagem do elemento Ar ao elemento Éter, pondo em movimento

não unicamente as moléculas ditas ‘prânicas’, mas diretamente as partículas ditas ‘Adamantinas’.

***

Questão: quando praticamos as sílabas sagradas, e em especial a ER, é mais correto projetá-la, no
centro da Cruz, no interior do crânio ou sobre a sua superfície exterior?

Bem Amada, os pontos que existem no exterior da cabeça estão, obviamente, em conexão e
em ressonância com pontos específicos ou zonas específicas do cérebro, correspondendo ao que é ativado

no plano exterior e no plano Interior. 
Não existe, portanto, diferença de projeção entre o ponto situado na periferia, no nível da pele, dos

tegumentos, e o que é situado no interior da cabeça.
É, contudo, mais simples e mais fácil, focar a consciência nos pontos exteriores, que serão sentidos mais

facilmente, do que os pontos em ‘ressonância’ que correspondem às zonas situadas, elas, no interior. 
Assim, o ponto IM e o ponto IS estão situados em zonas extremamente precisas do ‘néocortex’, tendo funções
de ressonância direta com zonas do corpo e, em especial, com o que é chamado de parte inferior das costas e

a Kundalini. 
Do mesmo modo, existe uma ressonância, no nível da área de projeção ‘cortical’, dos pontos IM e IS, na

superfície, com zonas em relação com os pontos situados no nível do tórax. 
O importante não é pensar ou imaginar um ponto em tal ou tal lugar, mas, bem mais,sentir a Vibração real, no

nível da Coroa Radiante da Cabeça. 
Assim, o ponto ER é percebido no nível do que é chamado, no humano, de ‘moleira’ posterior. 

Parece, contudo, difícil de perceber este ponto ER, no nível de percepção real e Vibratória, no nível do centro
do cérebro. 

Assim como vocês constataram, existem ramos desta Cruz.
Cada ramo corresponde a uma função e a um funcionamento específico, correspondendo a redes

neuronais e circuitos neuronais que, por enquanto, não foram dados a vocês, porque o importante, como
sempre, é viver a Vibração ao invés do significado.

Mas isto lhes será comunicado dentro de pouco tempo por UM AMIGO.

***

Questão: sentir o ponto AL deslizar da raiz dos cabelos, no meio da fronte, para o nariz e depois
para o Coração, corresponde a quê?

Bem Amado, isso é estritamente normal. 
Houve, a um dado momento, pelo seu trabalho na Merkabah interdimensional coletiva, uma ruptura do Triângulo

Luciferiano.
Isto se expressou por uma ‘reversão’ do ponto AL. 

O triângulo que era com ponta para cima, efetivamente, tornou-se com ponta para baixo. 
Existe, efetivamente, uma relação e uma ressonância, assim como um ‘circuito Vibratório’ entre o ponto AL e a

ponta do nariz (denominado 12º corpo).
Assim como existe uma ressonância entre o ponto AL da cabeça, correspondendo ao ponto central do chakra

do coração. 
No entanto, há uma ressonância que se estabelece entre esses três pontos.

Da mesma maneira que muitos de vocês, durante este período e devido à reversão do Triângulo Luciferiano no
sentido correto, começam a perceber uma ‘estrutura Vibratória’ extremamente precisa entre o que é chamado

de 12º corpo, exatamente acima da ponta do nariz ou da bola do nariz, e justamente o ponto AL que se
transladou para o ponto de intersecção das sobrancelhas. 

No entanto, o trabalho sobre a Cruz continua, ele, a ser efetuado no ponto AL na posição inicial.
O que não impede, efetivamente, de perceber as ‘modificações’ que ocorrem na Coroa Radiante da Cabeça,

fazendo com que ela tivesse como que descido bem mais abaixo no nível da cabeça.



***

Questão: durante a sua intervenção eu sinto coisas que sobem ao longo dos meus braços.

Bem Amado, assim como vocês sabem, nós estamos presentes, em cada um de vocês, através do seu DNA
do qual participamos durante a criação.

É, portanto, completamente lógico que ressoe em você uma série de ‘circuitos’. 
Os braços estão diretamente ligados, um como o outro, às ressonâncias do chakra do coração e do chakra

da garganta.
Há, portanto, pela minha Presença, a ressonância direta do chakra do coração com o chakra da garganta,

podendo efetivamente expressar-se, ou em um aumento da percepção da sua Coroa Radiante do Coração, ou
por uma sensação de ancilose[diminuição da capacidade de movimento de uma articulação
-http://pt.wiktionary.org/wiki/ancilose ], ou por Vibração situando-se no nível dos dois braços.

***

Questão: acordar à noite com sensação de uma ducha de energia muito potente, corresponde a
quê?

Bem Amada, muitos seres humanos vivem esta travessia de ondas Vibratórias que ocorrem à noite. 
Isso ocorre, em geral, quando os seres têm um mental suficientemente forte para impedir esta onda de se

propagar no estado de vigília.
Portanto, é feito referência a uma propagação desta onda, ligada à ‘Onda Galáctica’, atravessando o corpo de

lado a lado. 
Geralmente, esta onda pode partir ou da cimeira do crânio, ou dos pés, e atravessar efetivamente o corpo, na

sua totalidade. 
Esse processo pode ser extremamente violento, até despertar a pessoa que o vive.

Isso corresponde a um processo de ‘integração’, liberando-se, naquele momento, devido à extinção do mental.

***

Questão: sentir que os chakras do coração e da garganta são apenas um, corresponde a quê?

Bem Amada, há, como eu acabo de dizer, uma relação entre o chakra do coração, a Coroa Radiante do
Coração que vai além do chakra do coração, e a passagem que foi ativada no nível da garganta.

Há uma ressonância ‘específica’. 
Eu os recordo de que o chakra do coração, além de corresponder ao Amor, está antes de tudo ligado, na sua

estrutura falsificada, ao mental inferior. 
O chakra da garganta, ligado ao corpo causal, tradicionalmente, está em ressonância direta com mental

superior ou Supramental.
Assim, portanto, quando o Supramental assume a ascendência sobre o mental, quando a Coroa Radiante do
Coração se abre e o Amor está presente, naquele momento, esses dois chakras parecem se fundir ou, em

todo caso, são ligados no ‘plano Vibratório’ de maneira muito mais evidente do que o que existia anteriormente.

***

Questão: à noite, dormir 3 vezes 1 hora ou adormecer 1 hora e não mais ter necessidade de dormir
durante 24 horas, corresponde a quê?

Bem Amado, vocês são em grande número, na superfície deste planeta, vivendo transformações ligadas ao
afluxo da Luz e à chegada da Onda Galáctica. 

Obviamente, a consciência está diretamente ligada ao estado ‘de vigília e de sono’, às alternâncias vigília/sono,
refletindo-se por este despertar à Luz, por uma modificação às vezes importante, às vezes mesmo

considerável, da qualidade ou da quantidade do seu sono. 
Dessa maneira, alguns têm necessidade, para integrar a Onda Galáctica e a irradiação do Supramental
chegando até vocês, de se conceder momentos de ‘desconexão’ durante o dia, de se encontrar como

derrubados pela Luz. 
Outros, ao contrário, vão ver os seus ‘ciclos de sono’ profundamente alterados e transformados.

Isso pode ir de uma insônia total, sem cansaço, até períodos de despertar noturno, por mecanismos

http://pt.wiktionary.org/wiki/ancilose


Vibratórios, ou ainda por uma necessidade de dormir mais profundamente e por mais tempo, de acordo com
as fases que vocês vivem. 

As modificações da consciência que ocorrem durante à noite e na vigília são completamente normais devido à
modificação do próprio funcionamento da sua fisiologia.

Isso está diretamente ligado à modificação do seu ‘estado de consciência’.

***

Questão: não mais sentir a Vibração do Coração como em círculo, mas concentrar-se em um ponto
que queima todo um dia, corresponde a quê?

Bem Amado, existe, no nível da Coroa Radiante do Coração, a percepção de três pontos.
Esses três pontos foram detalhados há alguns meses. 

A espada de MIGUEL pôde, efetivamente, queimar um desses três pontos.
Isso corresponde a uma ativação específica de algumas funções no nível do chakra do coração. 

Assim, alguns de vocês não percebem mais esses três pontos, mas a Coroa Radiante.
Outros podem perceber um desses pontos, outros ainda percebem a Coroa Radiante, assim como o chakra do

coração e os três pontos ao mesmo tempo. 
Tudo depende do processo e da ordem de ativação que ocorre no nível das suas estruturas, quanto à

aglomeração e à aglutinação das partículas Adamantinas. 
Nada há de anormal nisso, mas o processo que é comum a todo mundo reflete-se em uma ativação diferente

de acordo com as suas próprias estruturas, de acordo com as suas origens estelares e de acordo com
a conformação do seu corpo de Estado de Ser que, eu os lembro, não vem sempre da mesma Dimensão

segundo o que vocês são. 
Existe, portanto, uma redefinição, uma reprogramação, se preferirem, de alguns dos seus circuitos Vibratórios,
em ressonância direta, desta vez, não mais com a fisiologia deste corpo físico, mas com a fisiologia própria e

intrínseca do seu corpo de Estado de Ser.

***

Questão: poderia nos falar dos sentidos elétricos e magnéticos, complementares aos nossos 5
sentidos?

Bem Amada, em cada consciência, humana como não humana, presente nesta Dimensão como em outras
Dimensões, existe uma série de sentidos. 

Os mais comuns são os que estão diretamente ligados à sua encarnação.
Existem, de fato, três outros sentidos. 

O primeiro é chamado de sentido elétrico.
O segundo complementar é chamado de sentido magnético. 

A conjunção do sentido elétrico e do sentido magnético dá o sentido da Unidade ou a percepção do Éter. 
O Éter é constituído, de fato, de forças elétricas e magnéticas que lhes foram, sobre esta Terra, amplamente

limitadas e amplamente escondidas. 
O eletromagnetismo, assim como vocês o definem, é o fundamento e a própria mesmo dos funcionamentos

dos universos, através da forma que pode tomar este eletromagnetismo, através das ondas
denominadas fotônicas ou Adamantinas que percorrem este eletromagnetismo e contribuindo para

estabelecer este eletromagnetismo. 
Assim, o ser humano, como as consciências que vivem na superfície desta Terra, guardou, segundo

proporções diferentes conforme as espécies e conforme as consciências, um sentido eletromagnético que é
hoje extremamente fácil perceber. 

Isso pode se expressar, em alguns casos, por sensibilidades ‘exacerbadas’ no sentido elétrico ou no sentido
magnético. 

Mas o eletromagnetismo está inscrito ainda no fundamento e no princípio da sua fisiologia mais básica, ainda
que isso lhes tenha sido escondido e ocultado. 

Obviamente, aqueles que manipulam e que manipularam o Éter para fechá-lo nesse mundo obviamente
atuaram, antes de tudo, com as ‘forças eletromagnéticas’, porque é a força eletromagnética que vai modificar

os cinco sentidos e limitar o seu campo de ação e de percepção. 
Assim, portanto, curvando o espaço/tempo, agindo sobre as forças gravitacionais, por intermédio de objetos

eletromagnéticos (como foi o caso por este objeto que gira ao redor de Nêmesis denominado Nibiru, a
embarcação dos Annunakis), pôde ser formado um triplo isolamento cujos nomes lhes foram dados, chamados
de heliosfera,magnetosfera e ionosfera, que curvou o espaço/tempo, fecharam-no sobre ele mesmo, dando-

lhes a ilusão de estarem ‘cortados’ ou de estarem ‘separados’ do conjunto das forças eletromagnéticas
chamadas mais comumente de Éter. 

Vocês foram, portanto, privados do Éter, privados das partículas etéreas, privados de partículas Adamantinas,



durante todo este período. 
Assim, o sentido elétrico e o sentido eletromagnético contribuem grandemente para as percepções que vocês

têm, atualmente, que excedem amplamente o âmbito da percepção da energia tal como era entendida
anteriormente, pela ‘circulação’ da energia. 

É nesse sentido que, nós todos, Arcanjos como Anciões, como Estrelas, escolhemos empregar a
palavra Vibração para tirá-los da noção de energia puramente habitual, prânica, para substituí-la pela

palavra Vibração, ligada à conjunção e a liberação do eletromagnetismo, em vocês, como sobre esta Terra.

***

Questão: por que expirar muito tempo antes de inspirar faz-me provar da alegria?

Bem Amado, a respiração está na base do mecanismo de ‘indução’ do estado de Alegria Interior.
Isso lhes foi desenvolvido por alguns Anciões, tanto pelo Mestre RAM como por SRI AUROBINDO ou também

por UM AMIGO. 
Existem muitas técnicas que foram comunicadas a vocês também, bem anteriormente a isso, que explicam que

a respiração e algumas técnicas respiratórias são capazes de provocar ‘ampliações’ da consciência. 
A respiração e os mecanismos respiratórios estão na base da indução de alguns estados.

Isso foi perfeitamente utilizado em algumas técnicas modernas como mais antigas. 
Alguns dos Anciões lhes comunicaram técnicas muito mais aptas a fazê-los bascular na Consciência

Unificada.
Obviamente, respirando profundamente e levando a sua Atenção e a sua Intenção na respiração, vocês são

capazes de favorecer o aparecimento de um estado de Samadhi ou de Alegria interior.
Isso é, portanto, perfeitamente lógico.

***

Questão: sentir como um peso sobre os ombros desde uma hora, corresponde a quê?

Bem Amada, é necessário efetivamente compreender que as manifestações da nossa Presença, uns e outros
entre vocês, despertam, como eu disse, o seu próprio DNA. 

Existe uma aglomeração e uma aglutinação das partículas Adamantinas que se encontram exacerbadas,
devido à sua Presença e à nossa Presença, à nossa Presença reunida. 

Isso pode se expressar por necessidades de bocejar, por necessidades de estirar-se ou ainda por um
sentimento de modificação de gravidade em alguns lugares do corpo.

O que é o caso.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

  

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articlee7c0.html

20 de fevereiro de 2011
(Publicado em 23 de fevereiro de 2011)

***

Versão do francês: Célia G. http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

http://autresdimensions.info/articlee7c0.html
http://leiturasdaluz.blogspot.com/


Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110305_-_ANAEL.mp3

Pergunta: como saber se eu realmente vivo a Vibração do Coração?

Bem amada, quem, melhor do que você, pode definir o que você vive?
A Vibração é uma percepção.

A percepção está presente ou ela não está presente.
Fora disso, não pode ali haver resposta exterior a si mesma.

Viver a Vibração do Coração é uma etapa.
Viver o Fogo do Coração é outra etapa.

Viver o Samadhi, na sua parte mais importante, é também outra etapa.
Essas etapas podem, juntas, sofrer alquimia.

Apenas você pode saber o que você vive, neste nível.
Qualquer opinião exterior, mesmo aquela de um Arcanjo, nada significa em relação à sua própria opinião.

A Vibração é uma Vibração.
A Vibração existe ou não existe.

Apenas você pode conhecê-la, vivê-la ou não vivê-la.

***

Pergunta: ao que corresponde o prurido nos ouvidos?

Bem amada, se excluirmos as causas que eu qualificaria de mórbida ou de doença, no seu sistema de vida, as
manifestações de agulhadas, de vibrações ou de prurido no interior dos ouvidos, frequentemente refletem um

dos mecanismos seguintes: ou existe pelo fato da presença do Antakarana e da Vibração e da rotação
existente em meio ao chakra denominado Ampola da clariaudição, uma possibilidade de fricção existindo no

interior do ouvido.
Em geral, e no momento atual, pelo fato da modificação da sua fisiologia, pode também manifestar-se uma

série de intolerâncias alimentares, refletindo-se por prurido no nível dos ouvidos.
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Mas, o mais frequente, eu deixo claro que se trata da percepção da Ampola de clariaudição e
do Antakarana que se constrói, atualmente, de maneira um pouco diferente do que foi o caso até hoje.

***

Pergunta: como caminhar mais facilmente?

A facilidade, definitivamente, é uma questão de ‘ponto de vista’.
Algumas almas, atualmente, experimentam, no seu caminho da Luz, o seu próprio confronto com as suas

próprias sombras.
Deve-se admitir e considerar que as sombras (ou as dificuldades ou resistências) que se manifestam no

exterior do seu caminho de vida, seja ele qual for, são, em última análise, apenas o resultado de sombras ou
de medos, se você preferir, existindo no Interior.

Dessa forma, quanto mais vocês se Abandonarem à Luz, como eu o defini (1), mais vocês irão para a
simplicidade e mais as resistências irão desaparecer por si só.

O aparecimento de uma resistência não implica nem em noção de culpa, nem em noção de compreensão.
Hoje, as coisas são ainda mais diferentes do que foram a dois anos atrás, no momento em que eu expressei o

que era o Abandono à Luz.
Hoje, basta simplesmente pedir que a Luz se instale no que existe como resistência em meio à sua vida.

Isso irá permitir iluminar, para você, como para cada um, o que é preciso ser iluminado.
A Luz é Inteligência.

Ela intervém, portanto, desde que vocês mesmos se Abandonem à Luz.

***

Pergunta: isso é válido inclusive para as coisas materiais?

Totalmente.
Não há domínio que seja separado da Luz.

Em geral, o ser humano, até hoje, atraía para ele o que ele tinha medo.
A colocação na Luz agora vai precipitar, literalmente, uma série de circunstâncias da vida de vocês, levando não
a uma ação ou a uma reação, mas, literalmente, a um esclarecimento da situação pela Luz, correspondendo, aí

também, ao Abandono à Luz.
Todo resto são apenas preâmbulos para a Luz.

É somente a vontade do indivíduo que crê que ele vai poder solucionar tal ou tal problema por ele mesmo.
Vocês não podem pretender ir para a Luz e agir por si mesmos.

Chega um momento em que o Abandono à Luz vai colocá-los frente à suas próprias responsabilidades do
Abandono à Luz.

CRISTO disse: “o pássaro se preocupa com o que ele vai comer amanhã?”.
A abundância do Universo vai prover as necessidades do ser humano voltado para a Luz.

Não pode existir mendicância, exceto em meio a crenças pessoais, enquanto vocês estiverem com a Luz.
A Luz é doação.

A Luz é abundância.
Se vocês se Abandonarem a ela, a abundância será a sua recompensa.

Mas não a abundância conforme o seu ponto de vista: a abundância conforme as regras da vida, mesmo em
meio a esta Matriz.

O que pode parecer, em um primeiro momento, como provação ou privação, corresponde e responde à visão
distanciada e separada.

A partir do momento em que a confiança na Luz se consumar, até levar ao Abandono à Luz, então, como
por milagre, as coisas se resolvem por si só.

Não por uma ação pessoal, mas, bem mais, pela ação da Luz, no Interior como no exterior.
Em última análise, o conjunto dos eventos acontecendo em suas vidas (que isso diga respeito à esfera afetiva,

profissional, social, interpessoal ou financeira) apenas está aí para desafiá-los ao Abandono à Luz.
São vocês que dirigem a sua vida ou é a vivacidade da Luz que os dirige?

Toda a diferença entre a personalidade e o Estado de Ser situa-se nesse nível, doravante.

***



Pergunta: como fazer pedidos aos diferentes seres de Luz?

Evidentemente, bem amado, há duas maneiras de fazer um pedido.
Há um pedido que corresponde a uma solicitação de Luz em relação à personalidade.

Isto jamais será satisfeito pela Luz.
Em última análise, o único modo de pedir à Luz, é dizer: “que haja Luz, em mim como no meu exterior”.

Enquanto a Luz for utilizada para satisfazer o que mesmo a alma ou o Espírito considera como bom, nesta vida,
não há Abandono total à Luz.

De fato, o único pedido decisivo é: “que haja Luz”.
A partir daquele momento, há um real e total Abandono à Luz.

Tudo o que precede isso são apenas etapas para a compreensão e a vivência do Abandono à Luz.
Portanto, o único pedido real é: “que haja Luz”.

***

Pergunta: como fazer enquanto terapeuta?

Bem amada, neste mundo dissociado, os terapeutas sempre serão necessários.
Agora, um terapeuta que se compromete com um caminho para a Unidade e para o Abandono à Luz, não pode

mais reivindicar ser terapeuta, pois a própria terapia é um ato dual: é levar o ‘bem’ aí onde há o ‘mal’.
É não confiar, plenamente, na Luz.

Assim, portanto (eu não falo para o doente, mas para o terapeuta), a partir do momento em que ele estiver no
caminho para a sua própria Unidade, não pode, obviamente, mais ser terapeuta.

Exceto ser terapeuta como CRISTO, ou seja, não pelo fazer, mas pela sua própria Presença, como CRISTO
que disse: “quem me tocou?”.

Isso implica, para vários terapeutas no caminho para a Luz, em uma revolução de função, se pudermos dizê-lo,
passando pelo abandono de uma série de condições que guiaram a sua vida até hoje, em meio à sua prática,

mesmo aquela considerada a mais brilhante.
Mas a Luz, e em particular a Luz Vibral Unitária, considera que a doença é uma Ilusão ou uma crença, se vocês

preferirem.
Portanto, um terapeuta que descobre a Luz Unitária e Vibral não pode mais, evidentemente, mesmo não tendo
consciência em um primeiro momento, considerar que ele vai cuidar de uma doença, seja ela qual for, ou de

um desequilíbrio, seja ele qual for.
Pois o único capaz de cuidar de um desequilíbrio é o próprio ser, no seu próprio Abandono à Luz.

Portanto, o terapeuta Unitário não pode existir.
Mas, de novo, há necessidade, em meio a este mundo forjado, de ter ainda médicos, cirurgiões e mesmo a
cirurgia pesada, porque eu não penso que se vocês tiverem um traumatismo, o mais intenso, vocês seriam
capazes ainda de transformá-lo, exceto se estiverem o suficiente, vocês mesmos, na Unidade, mas, neste

momento, não há razão para que um acidente ou um traumatismo possa acontecer com vocês.

***

Pergunta: como terapeuta, é correto acompanhar o outro para encontrar a sua própria Unidade?

Bem amado, o questionamento não tem que ser em relação ao que você faz, ao que você não faz.
Se o que você faz estiver correto, naquele momento, você irá constatar que a sua atividade prossegue.

Se o que você faz não estiver correto, a sua atividade vai parar por si mesma, por causa da sua busca pela
Unidade.

Explicado de outro modo: “reconheceremos a árvore pelos seus frutos”.
O que significa dizer que se a sua caminhada Unitária tiver que ser acompanhada do procedimento de uma

atividade dita terapêutica ou de acompanhamento, isto irá prosseguir.
Não haverá desaparecimento ou dispersão daqueles que lhe pedem a ajuda da Luz.

Caso contrário, não haverá mais ninguém solicitando a você seja o que for.

***

Pergunta: ao que corresponde a sensação de basculamento, durante as meditações?



Bem amada, os fenômenos de basculamento ou de oscilação acompanham às vezes a Vibração.
A imobilidade não é a regra.

Alguns vão oscilar, outros vão bascular de frente para trás, lateralmente, não importa.
Cada um tem a sua própria interpretação e a sua própria manifestação da influência da Luz Vibral no interior da

sua estrutura física.
O mais importante é que o corpo participe e, sobretudo, não ativar qualquer projeção relacionada a uma

visualização ou a um fenômeno visual.
Mas se o corpo se expressar, isso está perfeitamente correto para você.

Isso não reflete nem bloqueio nem facilitação, mas, sim, um modo de expressão que corresponde ao que você
tem que viver.

***

Pergunta: eu tenho às vezes a sensação de que algo me atinge nos ouvidos.

Bem amada, pode ali ter, no nível dos ouvidos, pressão.
Pode ali ter alfinetadas e pode ali ter elevação de uma Vibração.

Isso contribui, incontestavelmente, para a ativação do Antakarana e para o recebimento da Luz pelo ponto
central denominado Ponto ER, podendo refletir-se por modificações de sons, de pressões ou de percepções

no nível dos ouvidos.

***

Pergunta: eu me sinto às vezes leve com um movimento de Vibração circular do corpo.

Bem amado, durante os processos de meditação, quer eles sejam próprios ou estejam em ressonância com
uma série de elementos que lhes foram dados por intermédio dos Arcanjos ou ainda dos Anciãos, existem,

efetivamente, processos que podem ser vivenciados modificando a corporeidade, modificando a densidade do
corpo, a Vibração do corpo.

Os movimentos circulares, as características próprias da circulação da Vibração vão às vezes se refletir por
modificações das suas próprias percepções energéticas.

Dessa forma, a Vibração pode desencadear a percepção de calor ou de frio, independente mesmo da
Vibração de calor que está em ressonância e, num certo sentido, da própria reação das suas estruturas sutis ao

afluxo da Vibração e da Luz.
Não há, entretanto, tradução específica ou significado preciso para uma ou para outra das sensações, sejam

elas quais forem.
Ainda uma vez, nesse nível, cada um de vocês vai interpretar o acolhimento da Vibração e da Luz Adamantina à

sua própria maneira.
Portanto, a circulação ou a percepção de uma corrente de ar vai refletir uma predisposição da alma para

manifestar estados emocionais, mesmo a Luz Adamantina não sendo feita para isso.
Da mesma forma, o acompanhamento do corpo pela Vibração pode levá-los a viver uma série de mecanismos

de movimentos do corpo que refletem a apropriação da Luz Adamantina pelo corpo e a construção de
estruturas Adamantinas ou do corpo de Estado de Ser em meio às suas estruturas físicas e sutis.

***

Pergunta: como se Abandonar mais à Luz quando se sente uma resistência?

Bem amado, cada ser humano, no caminho, iria encontrar este medo.
Isso prenuncia e antecipa o que o Bem Amado SRI AUROBINDO denominou o ‘choque da humanidade’.

Este medo apenas reflete o fim da personalidade que tem dificuldade de parar de existir.
Isso não corresponde a algo de específico para fazer ou para empreender porque vocês todos irão passar, em

um momento ou outro, por este medo final.
O que você vive é isso.

É a impressão que alguns de vocês podem denominar ‘sentimento de morte iminente’ ou ‘medo do vazio’.
É a etapa, na maioria das vezes, que precede a elevação da Coroa Radiante do Coração.

Essa é uma etapa, de certo modo, lógica e uma passagem lógica correspondendo à eliminação ou
à cristalização do seu próprio processo de passagem em meio ao Estado de Ser.

Não há então que agir em relação a isso, mas considerar que vocês observam um processo do
estabelecimento da Luz em vocês.



***

Pergunta: podemos exercer qualquer atividade estando em um caminho da Luz?

Bem amado, não existem coisas anormais para a Luz.
Existem manifestações muito variadas, em meio a este mundo dissociado, no nível das suas atividades.

Existem seres Unitários no exército como na faculdade, bem como entre os terapeutas.
A diferença não está no nível da atividade ou do fazer.

A diferença está unicamente na capacidade para conectar com os mundos da Luz Adamantina em meio
aos espaços Interiores.

A um dado momento, qualquer atividade contrária ao que vocês têm contatado nos seus espaços Unitários
Interiores, não poderá simplesmente mais existir.

Isso é denominado ‘impulso da alma’ ou ‘do Espírito’.
Isso diz respeito também às mudanças que vocês conduzem, que lhes são impulsionadas, como tudo que se

refere às suas diversas atividades em todos os setores de suas vidas ainda, nesta Dimensão.

***

Pergunta: ao que corresponde a dor que eu sinto no joelho direito?

Bem amada, as dores sentidas nos joelhos, se excluirmos as causas que vocês chamam de doença como
artrose ou outra, estão, em geral, entre os seres em elevação Vibratória, ligadas a perdas de energia

da Kundalini que não chega a voltar espontaneamente, dando, naquele momento, uma dor típica de nevralgia,
frequentemente no joelho direito, às vezes no joelho esquerdo.

***

Pergunta: o que significam dores na região lombar ao acordar?

Existe, atualmente, desde o despertar do Fogo da Terra e do Fogo do Éter, um número cada vez maior de
seres percebendo dores no sacro ou na região lombar.

Obviamente, se excluirmos tudo o que é de ordem dual, de doença, em geral os seres em Vibração começam
a perceber Vibrações ou pesos, mesmo dores, ocorrendo no nível das costas, ou se alongando, ou ao

acordar, ou até mesmo durante os seus processos de alinhamento.

***

Pergunta: nossos sonhos podem ser sinais nos ajudando no caminho da Luz?

Bem amado, existem quase tantos sonhos quanto sonhadores.
Cada sonhador pode apresentar uma paleta de sonhos, desde o sonho mais comum até o sonho profético.

Portanto, é difícil de responder a esta questão, de maneira geral, porque cada sonho, para cada sonhador, tem
um significado diferente.

Agora, é inegável que atualmente, desde alguns meses, muitos seres têm sonhos que eu qualificaria de
natureza semelhante, em ressonância com o basculamento e com a mudança de Dimensão.

Que isso tome formas de uma nuvem de fogo ou de um mar de fogo chegando, ou ainda de tsunamis, ou de
ondas gigantescas, tudo isso apenas reflete a mudança de paradigma e de Dimensão em curso.

Agora, que alguns seres humanos têm informações em sonho, isso é também inegável.
Mas, lembrem-se de que no momento atual, cada vez mais, os sonhos seguem um comportamento que eu

qualificaria de coletivo, ligado ao coletivo da humanidade.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.



************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110312_-ANAEL.mp3

~ Evolução e Transformação da Consciência ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, eu venho a vocês a fim de, se vocês desejarem, dialogar com vocês e sobretudo,
se isso estiver nas minhas possibilidades, dar-lhes alguns elementos relativos ao que acontece, nesse

momento, sobre esta Terra, como em vocês, com relação à evolução da Consciência e à transformação da
Consciência.

Eu estou aí para isso.
Então, recebam inicialmente todo o meu Amor e todas as saudações do Conclave Arcangélico.

Bem amados, eu lhes dou a palavra.

***

Pergunta: em relação às transformações atuais, como permanecer centrado?

Bem amado, a resposta que eu vou lhe dar acontece em dois níveis.
O primeiro nível, simplesmente nas palavras é este aqui: “o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama

de nascimento”, como o Comandante dos Anciãos lhes disse.
Portanto, tudo depende do ‘ponto de vista’ que você irá adotar frente aos eventos ocorrendo na sua

proximidade, como afastados, sobre esta Terra.
Ainda uma vez, o ponto de vista que você adotar será determinante para viver o que é para viver.

O ponto de vista da personalidade, como aquele do ego, vai necessariamente implicar em estados emocionais
reacionais.

Esses estados emocionais são próprios do que eu denominaria a lagarta.
O ser vivendo o alinhamento atualmente em curso, colocar-se-á frequentemente fora deste estado de emoção,

mas, bem mais, no ponto de vista da borboleta com um ponto de vista que irá dizer que o que está morto de
um lado é chamado de nascimento do outro lado.

ANAEL - 12 de março de 2011 - Autres Dimensions
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Agora, sobre o plano da Consciência, independentemente dessas conotações da lagarta e da borboleta,
independentemente até mesmo do aspecto limitado ou ilimitado da Consciência, o mais importante, frente ao

que está chegando, será sempre a mesma coisa.
Frente a um acontecimento irrompendo em seu ambiente próximo ou distante, a alma humana imersa neste

ambiente, próximo ou distante, vai manifestar uma série de coisas.
Essas manifestações estão na ordem das coisas, já que elas pertencem à própria consciência.

Há dois modos de ver as coisas, além da lagarta e da borboleta, ainda uma vez, desta vez.
O importante é compreender que o que chega ao exterior chega ao Interior e o que acontece em tal lugar ou

com tal pessoa, acontece também no Interior de si.
Finalmente, apenas a distância que é colocada entre o que é observado e você mesmo, é que contribui para

estabelecer uma reação, seja ela qual for.
Dessa maneira, então, além de qualquer distância e além de qualquer identificação com o que acontece, o
mais importante é, obviamente, considerar que isso se inscreve em uma cadeia lógica de transformação.

Do mesmo modo que o ser humano passa por diferentes etapas, desde o seu nascimento até a sua morte, e
essas etapas podendo ser transformações, o mais importante não é definir o que é feliz ou infeliz porque aí,

isso iria recorrer a um conceito de consciência limitada ou de consciência ilimitada.
Mas, na visão que eu proponho, é para ver isto como fazendo parte de um processo estritamente natural,

estritamente cíclico, mas cuja finalidade, desta vez, é única porque ela contribui para colocá-los na Verdade.
Atualmente, tudo o que vocês vivem de felicidade como de infelicidade inscreve-se apenas na perspectiva

limitada de uma vida ou ainda na perspectiva da compreensão mais ampla, englobando o conjunto de ações /
reações ocorrendo em meio a esta matriz, denominado karma.

Agora, além disso, todos os eventos que acontecem na sua proximidade, como distante, contribuem para o
nascimento de algo novo, inédito.

*
Evidentemente, não lhes é pedido para crer ou para aderir seja ao que for, mas para fazer a experiência, em

vocês mesmos, no seu próprio estado Interior, do que foi suscitado, não do que suscitou no exterior.
Em todas as modificações e manifestações ocorrendo atualmente, e que vão ocorrer, cada vez mais, de

maneira recorrente, o mais importante não é nem a reação nem a ausência de reação, mas, bem mais, como
você disse, bem amado, situar-se você mesmo em relação a isso.
 Você aceita a mudança, seja ela qual for, ou há recusa para mudar?

Há algum tempo, um dos Anciãos denominado SRI AUROBINDO falou-lhes do “choque da humanidade”, das
suas consequências, do modo que isso iria acontecer (1).

 É plenamente possível compreender e aceitar, mesmo com um mental humano, que um mesmo evento vai ser
colorido conforme o olhar, mas também conforme o próprio nível da Consciência que observa o evento, quer

este evento esteja relacionado com você ou extremamente afastado.
Certamente, o nível de reação é também em função da distância ou da identificação que vocês apresentam

com tal evento.
Assim, por exemplo, o conjunto deste Sistema Solar entrou, há vários meses, sob a influência da Irradiação do

Centro da Galáxia.
Vocês estão em uma nuvem de Luz, a Luz penetra cada vez mais, na Terra, como em suas células.

O que acontece? (e isso é sempre a mesma coisa, seja qual for o tipo de manifestação ocorrendo, em vocês
como no exterior de vocês): alguns ‘estados’ mais ou menos rápidos, mais ou menos agradáveis, vão ocorrer.

Não se esqueçam, contudo, de que, frente à urgência, o comportamento do ser humano é com frequência
imprevisível e este imprevisível não vai sempre ao sentido de divisão ou de separação, mas é muitas vezes

através de uma série de eventos novos irrompendo na sua realidade, que o ser humano vai encontrar os
recursos necessários para enfrentar e integrar o que é manifestado na sua vida e na sua consciência.

Assim, portanto, a questão que se coloca leva a outro desenvolvimento, e eu vou terminar em relação a isto:
quem coloca a questão é, evidentemente, o mental que, ele, se projeta em um evento que ocorreu e que corre

o risco de se repetir mais ou menos a curto prazo no seu ambiente mais próximo.
Obviamente, isso permanece e sempre irá permanecer uma apreciação de tipo mental,

denominada projeção e identificação.
*

O importante (e é nesse sentido que eu desenvolvi longamente, eu mesmo, o Abandono à Luz e que vários
Anciãos desenvolveram a virtude do ‘instante presente’): quanto mais vocês penetrarem no instante presente,

mais vocês irão penetrar na sua Luz.
E quanto mais vocês penetrarem na sua Luz, menos vocês serão sujeitos a flutuações do seu próprio

passado e do seu próprio futuro porque o futuro não é o futuro que vocês projetam, de modo algum.
O futuro que vocês percebem, hoje, está ligado ao futuro da preocupação da lagarta, enquanto que o instante
seguinte ao que irá transcorrer, justamente, neste futuro, traduzir-se-á por uma visão totalmente nova, fazendo-

os identificar-se, de maneira muito lógica e natural, pela Vibração da Luz presente, bem mais com uma
borboleta do que com a lagarta.

Virá um tempo futuro, espaçado (evidentemente, em um espaço-tempo que não é mais o seu), onde então a
lembrança da lagarta será uma lembrança divertida e comovente de uma etapa do seu crescimento e do seu

retorno à Unidade, que os fará sorrir, desta vez.
Mas, obviamente, vocês não estão nesse momento.



Obviamente, vocês não estão nesse momento que ainda não chegou.
Então, permaneçam simplesmente no instante do seu presente, na eternidade do seu presente.

Naquele momento, vocês não podem ser afetados por qualquer preocupação com o seu futuro vindouro ou
com o seu futuro mais distante.

É assim que se soluciona o enigma do tempo, é assim que se soluciona o enigma da consciência separada
da consciência Unificada.

A única maneira de encontrar a solução é viver, inteira e plenamente, no instante presente.

***

Pergunta: lesões antigas do corpo físico podem interferir na evolução em curso?

Bem amado, é importante considerar que todo o trabalho da Luz vai colocar na Luz as zonas de Sombra, as
zonas de Sombra que se situam não importa onde na escala do tempo, tanto nesta vida como efetivamente em

vidas passadas.
Agora, a identificação das suas vidas passadas, devido à implantação da Luz atual, não é absolutamente
necessária porque essas vidas passadas pertencem, certamente como a sua vida presente, à matriz e,

portanto, à ilusão.
Deste modo, então, ser afetado por reminiscências de vidas passadas, situa inteira e totalmente o ser que vive

isso, sob uma influência do tipo daquela chamada de 3º Olho, nada tendo a ver com o Coração.
Assim, portanto, são frequentes as almas que têm necessidade de compreender e de saber o que elas

denominam evolução.
Mas, na Unidade, não há evolução, há identificação da Unidade e vivência da Unidade.

Em meio à Unidade, não pode haver ressurgimento de vidas passadas porque elas pertencem
irremediavelmente à matriz.

O fato de ser afetado, seja no nível que for, pelo ressurgimento emocional ou memorial desse passado,
apenas reflete a dificuldade de seguir um caminho de Luz Unitária, fazendo com que a Consciência se dirija

para uma Luz de tipo Dual, pertencendo necessariamente à iniciação denominada Luciferiana, em relação com
o Bem e o Mal.

A iniciação da Luz Vibral estritamente nada tem a ver com o conhecimento exterior, mas é bem um
conhecimento Interior do Amor e exclusivamente do Amor.

Tudo o que afasta da vivência e deste conhecimento do Amor, mesmo através das suas próprias vidas
passadas, é apenas o reflexo de uma ilusão com dificuldade de se dissipar.

A Luz é Una e ela é Unitária.
Existem várias luzes e vários caminhos para alcançar a Unidade.

Alguns de vocês, sobre esta Terra, percorrem caminhos de conhecimento.
O conhecimento da matriz jamais procura o conhecimento do que está além da matriz.

É justamente o desaparecimento do conhecimento da matriz que firma a abertura do Conhecimento do que
está além da divisão.

Existe então, nesse nível, e no seu nível, a necessidade de fazer uma revolução Interior de paradigma,
consistindo em transcender e superar a noção de Bem e de Mal.

Isso atinge a própria noção de identificação com as suas próprias vidas passadas.
Da mesma maneira que, quando vocês encontram o instante presente e a Dimensão do Coração, na Unidade,

vocês sabem pertinentemente que vocês habitam esta ilusão, mas que vocês não são esta ilusão.
Da mesma maneira, quando as vidas passadas se revelam a vocês, aí também, há todo um trabalho de

renúncia a realizar em relação a este próprio conhecimento.
De fato, reativando e despolarizando o sistema do instante presente, revelando de maneira fortuita ou de

maneira voluntária, este conhecimento das vidas passadas, há uma despolarização do conjunto do sistema
para o passado, que afasta do instante presente.

O presente não é encontrado através da antecipação do futuro ou do conhecimento do passado.
O presente é o ‘instante presente’, é totalmente independente de toda a linearidade do tempo.

Toda a ilusão das inúmeras buscas espirituais está ligada a esse contrassenso.
Do mesmo modo que vocês não são esse corpo, do mesmo modo que vocês não são essas vidas passadas

e, eu diria, menos ainda.

***

Pergunta: quando somos confrontados com dúvidas, como superá-las?

Bem amada, a dúvida se inscreve na lógica do mental denominada discursiva ou cartesiana.



Esse mental é controlado, quer queiram ou não, por um cérebro extremamente antigo denominado arcaico ou
reptiliano, que foi literalmente enxertado nas suas estruturas, durante a falsificação.

A dúvida e o medo são o elemento marcante do mental.
Assim então, não há, nem que julgar, nem que culpar o ser humano que manifestaria, no caminho, uma dúvida

ou uma interrogação.
Aí também, vocês não podem trabalhar na mesma ferramenta, no nível Vibratório, que é o mental, pois vocês
não podem superar o mental pelo mental, da mesma forma que vocês não podem superar as emoções pelas

emoções.
A abertura que está em curso, atualmente, sobre esta Terra, há vários anos, é apenas possível, ainda uma vez,

pelo princípio de Abandono à Luz.
A dúvida faz parte da Dualidade.

A certeza Interior, que nada tem a ver com a fé ou com a Crença, é resultante do acesso à Unidade.
A Unidade não é uma concepção mental, a Unidade é um ‘estado Vibratório’ vivenciado pela ativação das

Coroas Radiantes.
Assim, portanto, seria ilusório querer pretender se separar das suas próprias dúvidas ou das suas

próprias ilusões ou das suas próprias interrogações enquanto a Vibração não aparecesse no nível da Coroa
Radiante da cabeça ou no nível da Coroa Radiante do Coração, ou ainda no nível do Triângulo Sagrado inferior.

Não há então técnica para isso, especialmente hoje.
Nos tempos que vocês vivem, a única maneira de proceder, a mais natural e a mais rápida, é aquela de Acolher

a Luz e de se Abandonar a Ela.
É totalmente diferente buscar a Luz em uma abordagem ativa, exterior, de conhecimento, do que se

Abandonar à Luz.
Eu desenvolvi isso longamente, há dois anos agora, há quase dois anos (2).

É importante saber que o Abandono à Luz é um caminho para a Unidade, mas que a busca da Luz, sob forma
exterior, por um conhecimento esotérico (seja ele qual for, quer ele empregue ainda o simbolismo, até mesmo

ferramentas reconhecidas como valiosas pela sua sociedade), não tem qualquer sentido para a Luz.
A Luz é suficiente por si só.

A Luz Interior é Conhecimento Final, ela não tem necessidade de conhecimentos exteriores, ela não tem
necessidade de crer em alguma evolução por que a Luz é perfeita, de imediato.

Dessa maneira, então, as dúvidas não podem ser eliminadas por qualquer atividade mental, há apenas a Luz
Vibral e a instalação desta Luz Vibral, em uma das três Lareiras, que vai permitir (progressivamente ou

rapidamente, segundo a intensidade da Vibração vivenciada) conter as dúvidas, de maneira natural,
simplesmente diluindo-as e iluminando-as pela Luz.

Assim, portanto, ainda uma vez, sem noção de julgamento, sem noção de responsabilidade ou de qualquer
culpabilidade, se houver em vocês uma dúvida, se houver em vocês uma interrogação, isto é um convite para ir

ainda para mais Abandono, para ir ainda para mais Luz, para ir ainda para mais humildade.
O que, hoje, é extremamente potente, era, no início desse ciclo, extremamente tênue.

Hoje, cada ser humano, mesmo sem reconhecer qualquer noção espiritual, mesmo sem buscar seja o que for,
se ele se abandonar espontaneamente à Vida, neste Abandono Final, mesmo sem compreender, naquele

momento, ele irá viver a revelação da Luz, coisa que não pode ser obtida, mesmo por um ascetismo rigoroso,
enquanto o Coração não estiver neste Abandono à Luz, pelo menos intelectualmente e depois, em uma

segunda vez, vivenciado de maneira Vibratória.
O paradoxo está, de fato, nesse nível, ilustrando ainda uma vez a maravilhosa frase de CRISTO: “Os primeiros

serão os últimos e os últimos serão os primeiros”.
Pois aqueles que se abrem hoje, tornam-se de novo instantaneamente como crianças.

Eles se instalam com facilidade no instante presente, na certeza do instante.
A dúvida é sempre procedente de um passado ou de um futuro, mas jamais está presente no instante.

Assim, portanto, se a dúvida se manifestar, significa que vocês não estão instalados no instante.

***

Pergunta: qual é a atitude correta frente a situações agressivas?

Bem amado, além de qualquer avaliação, eu irei lhe responder a frase de CRISTO: “oferece a outra face”.
Agora, há uma outra resposta, e ela é muito mais adequada em função do que vocês vivem no momento atual,

onde a Luz não está compensada e contrabalançada no tempo (como na época das palavras de CRISTO), pois
os tempos terminaram.

O que eu quero dizer é que hoje, se vocês se abandonarem à Luz, a Graça irá invadi-los: naquele momento, a
Luz irá resplandecer nas suas Lâmpadas e nenhuma atmosfera agressiva poderá entrar em contato com vocês.

Vocês se tornam transparentes em relação às ondas ou às qualidades Vibratórias opostas à Luz.
Onde vocês estiverem, seja o que for que vocês viverem, se vocês se voltarem para o seu ser Interior e

vivenciarem a Vibração da Luz Autêntica, naquele momento, nenhum aspecto agressivo
exterior, nenhum aspecto de combate poderá vir perturbá-los na sua certeza Interior.



Compreendam bem que não se trata de uma renúncia qualquer, mas, sim, de uma afirmação da Luz disso que
vocês são.

O que vocês observam, atualmente, sobre a Terra, já há vários anos, e o que vocês irão observar cada vez
mais, é apenas o reflexo da recusa da Luz.

Isso pode parecer difícil de conceituar e isso o é, enquanto vocês não o viverem no Interior de vocês mesmo,
pela própria Vibração.

Enquanto a ferramenta intelectual e mental discrimina e tenta encontrar a lógica de qualquer coisa que
acontece no exterior, não se pode estar na sua própria lógica Interior.

Assim, então, uma série de manifestações que vocês observam no momento atual sobre a Terra
(independentemente das suas próprias vivências Vibratórias), quer isso em tal país ou em tal lugar, é apenas o

reflexo de forças de resistência à Luz e nada mais.
A Luz jamais destrói, a Luz jamais combate, a Luz “é” e a Luz se instala e instala a Unidade.

Na Unidade, não pode ali ter reação de modo algum, quer seja em um indivíduo, em uma célula, em um povo,
em um continente ou em um sistema solar.

É apenas a instalação de certa forma de dissimulação da Luz, denominada falsificação, que permite a ativação
de forças de resistência quando a Luz se instala, como é o caso no momento atual.

Do mesmo modo, o seu caminho poderá seguir apenas duas vias, mesmo a destinação final, para todos,
sendo profundamente diferente.

As duas vias são (e sempre a mesma coisa) ou o Abandono à Luz ou a resistência à Luz.
Não há alternativa.

A cada dia, cada evento que se seguir em meio à sua vida, como no seu ambiente, próximo ou distante, irá
colocá-los, sem parar, frente a esse desafio: “eu vivo a Luz ou eu vivo a resistência? Eu vivo a facilidade ou eu

vivo a dificuldade?”.
Isso conecta também com as palavras de CRISTO quando ele dizia: “o pássaro se preocupa com o que ele vai

comer amanhã?”
Ele (não somente no sentido metafórico, mas no sentido concreto, bem além de simples simbologia)

expressou as verdades relativas à matéria e desta Dimensão.
Finalmente, e dito em uma linguagem mais atual, eu diria que aquele que se coloca sob a Luz e que se

abandona na totalidade à Luz, não tem de qualquer modo que se preocupar com o amanhã, de modo algum e
de maneira alguma, pois a Luz é inteligência absoluta e, de uma maneira ou de outra, ela sempre vai conseguir

manter a Luz em vocês.

***

Pergunta: como chegar ao Abandono à Luz?

Bem amado, chegar ao Abandono à Luz é doar-se si mesmo à Luz.
Isso foi ilustrado pela Crucificação de CRISTO sobre a Cruz que pronunciou essas palavras: “Pai, eu entrego o

meu Espírito em tuas mãos”.
Lembrem-se de que ele também pronunciou antes: “Meu Pai, meu Pai, por que me abandonaste?”, a dúvida

final.
Abandonar-se à Luz não é um trabalho da vontade do ego ou da personalidade.

Abandonar-se à Luz é, de algum modo, uma forma de rendição e de capitulação da personalidade.
É nessas condições (de rendição e de Abandono à Luz, de rendição da personalidade) que podem se

manifestar as Graças porque, de fato, para passar da Dualidade à Unidade, vocês devem, para isso, renunciar
à Dualidade.

Vocês devem renunciar a tudo.
Mas vocês não podem convencer a Dualidade, vocês não podem convencer o ego de desaparecer diante da

majestade da Luz.
Assim, portanto, é para isso que nós temos, uns e outros, desenvolvido uma linguagem própria e diferente,

com relação ao que nós denominamos Vibração, Estado de Ser, Eternidade, todos esses conceitos que nós
temos que integrar e viver, no nível Vibratório.

De fato, uma personalidade pode repetir indefinidamente: “eu me abandono à Luz”.
Está-se, realmente, no nível Vibratório?

Deste modo, então, o Abandono à Luz não pode ser decretado pela personalidade porque se trata, de fato, tal
como eu disse, de um sacrifício, no sentido mais nobre, da personalidade, ou ainda de uma doação da

personalidade ou ainda de uma Crucificação da personalidade.
Isso implica, efetivamente, em uma renúncia.

A renúncia não é uma renúncia (no sentido religioso de ascetismo ou de confinamento), especialmente hoje
quando lhes é solicitado para manifestar a sua Luz, mas essa renúncia é, entretanto, uma renúncia de tudo o

que faz a vida da Dualidade da personalidade.
Ainda uma vez, essa renúncia não é um ato da vontade, mas, sim, um ato de rendição, de consentimento



iluminado, se vocês preferirem.

***

Pergunta: qual é a melhor atitude a adotar frente a pessoas que solicitam um ensinamento ligado ao
caminho da Luz?

Bem amado, aquele que pede isso apenas pede para ele próprio se encontrar.
Portanto, sendo honesto consigo mesmo, vocês apenas podem remetê-lo a ele mesmo e à sua Luz Interior.

Um ensinamento sempre irá permanecer exterior, sobretudo se for dado do exterior, enquanto conselho.
Hoje, a palavra ensinamento deve ser transcendida, superada pela experiência e pela vivência direta da

Vibração.
A Vibração, de qualquer modo, não tem que dar ensinamentos complicados.

O ensinamento não é transmutação, a Vibração é transmutação.
Assim, então, hoje mais do que nunca, é-lhes possível perceber, sentir e integrar a Luz, por que ela é

onipresente.
Isso não é uma visão do mental, mas, sim, uma visão da Verdade.

Dessa maneira, portanto, não há ensinamento melhor do que outro porque aquele que se abandona à Luz, seja
qual for o ensinamento, mesmo o mais falsificado, conduzir-se-á à Luz por que ele já é Luz, de toda a

Eternidade.
Assim, então, não é a qualidade do ensinamento, não é a qualidade das palavras, não é a qualidade dos

conselhos, em última análise, é sempre a qualidade do Ser que faz esse pedido que é preponderante para o
acesso à Luz. 

***

Pergunta: como alcançar o silêncio do mental?

Bem amado, existem muitas técnicas (desde o relaxamento, a meditação, a massagem e muitas outras) que,
em meio ao seu mundo, vão ajudá-los a evoluir para o silêncio mental.

Há também as formas de Yoga mais antigas, elegíveis para silenciar o mental.
O importante, hoje, não é se posicionar a partir desse ponto de vista porque, enquanto vocês se colocarem

neste ponto de vista: “como silenciar o meu mental?”, ele encontrará todos os meios para impedi-los de
silenciá-lo.

A única maneira é, aí também, de reproduzir (com uma atualidade toda particular) a frase de CRISTO:
“busquem o reino dos Céus, o reino da Luz, e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo”.

O reino da Luz está atualizado, agora, na sua Dimensão.
Assim, portanto, a Luz é onipresente e onisciente.

Vocês não têm então que silenciar o mental, mesmo havendo efetivamente técnicas que permitem acalmá-lo
ou silenciá-lo.

O mais importante é abrir-se à Luz.
A interferência e a atividade do mental são frequentemente um obstáculo, principalmente quando esse mental
foi forjado por uma busca, dita espiritual, exterior, contendo também elementos simbólicos do conhecimento

dito esotérico.
O mais importante é a Luz.

A Luz é Vibração, a Luz é Consciência ilimitada, instalada no instante presente.
Se vocês chegarem a silenciar, apenas por alguns segundos, na totalidade, o sentido da sua identidade em

meio à personalidade, a atividade mental e a atividade das suas emoções, instalando-se nesse silêncio,
apenas por alguns minutos, a Luz irá se verter.

Esta Verdade que eu enuncio será cada dia mais potente e cada vez mais estridente, de algum modo.
Assim, então, hoje, a questão não é (salvo raras exceções particularmente confinadas pela atividade mental)

silenciar o mental, mas, bem mais, abrir-se à Luz.
Abrir-se à Luz significa abandonar-se à Luz, é a rendição da personalidade, isso se conecta com o que eu

expressei na questão anterior.
Agora, cada método visando o silêncio mental é diferente para cada ser, mas, para cada método ou para cada
ser, lembrem-se de que o mais importante é a atitude Interior de acolhimento da Luz, porque a Luz não é uma

visão da mente.
A Luz de que eu lhes falo não é a Luz do 3º olho, mas a Vibração da Consciência Unificada.

A Consciência Unitária que se instala no Coração está acessível, hoje, ao conjunto da humanidade.
Então há apenas que realizar isso.



***

Pergunta: demonstrar impaciência em relação ao que está vindo, releva da Dualidade?

Bem amado, eu irei lhe responder que há duas situações e eu penso que isso vai satisfazê-lo.
A primeira situação é aquela vivenciada, a um dado momento, no acesso à Unidade e ao Estado de Ser,

pela Vibração do Fogo do Coração, do Fogo do sacro ou do Fogo da cabeça.
Agora, obviamente, vocês ainda estão presentes em meio à Dualidade.

O estado de Unidade obtém-se durante estados Interiores, mas a partir do momento em que vocês
manifestam, em algum lugar no exterior (mesmo a Luz estando presente), vocês participam, pela sua própria

presença nesta falsificação, do polo Dual.
Deste modo, então, os seres tendo encontrado a sua própria Unidade, em seus espaços Interiores, são

frequentemente confrontados, hoje, com um sentimento de inquietação ou de impaciência.
Isso não é um retorno à Dualidade em si.

Agora, existe outra situação.
São aqueles que não puderam ainda acessar a sua Unidade ou a Vibração do Fogo do Coração ou do Fogo da

cabeça.
Eles podem manifestar uma impaciência e esta impaciência não é absolutamente da mesma natureza daquele

que já acedeu à sua Unidade.
Mas, de maneira geral, no primeiro caso como no segundo, a impaciência é de qualquer modo o sinal de uma

saída do instante presente porque, em meio ao instante presente, não há que esperar.
A Luz está presente, no instante.

Mas, obviamente, a partir do momento em que vocês saem dos seus espaços de alinhamento Interior e que
vocês penetram nesta Dualidade na qual vocês ainda estão, certamente, uma forma de inquietação, de

impaciência ou ainda algumas dúvidas podem ainda se manifestar, convidando-os, aí, para ainda
mais interioridade, para ainda mais profundez, para ainda mais transparência e clareza.

E isso apenas pode ser encontrado no instante presente.

***

Pergunta: poderia nos falar de novo sobre o “choque da humanidade”?

Bem amada, eu não vou voltar às palavras de SRI AUROBINDO, nem às consequências desse choque (1).
Um choque representa simplesmente uma alteração do ambiente.

É uma situação, por definição, que se reflete (denominado segundo a sua linguagem) por estresse.
O estresse é o esforço que é provido pela consciência, pela célula, pela fisiologia e pela psicologia, para se

adaptar às novas circunstâncias.
Há, de algum modo, uma mudança de equilíbrio.

Essa mudança de equilíbrio, vista como um desequilíbrio, é, na verdade, a instalação de um novo equilíbrio em
outro estado da matéria e da consciência.

Agora, enquanto o equilíbrio novo não é encontrado, instalam-se efetivamente um choque, um estresse e
um desequilíbrio.

Agora, a partir do momento em que vocês apreenderem e vivenciarem que a solução se localiza no Coração e
no instante presente, nenhum choque, seja qual for, poderá vir desestabilizá-los, porque vocês já estão de

acordo com o que é eterno e não há esforço de ajustamento ou de adaptação a prover para se encontrar no
novo equilíbrio.

Em última análise, o Arcanjo MIGUEL, que os chamou de Ancoradores de Luz, Semeadores de Luz, escolheu
as palavras perfeitamente, pois elas correspondem na totalidade ao que vocês são.

Aqueles de vocês tendo vivenciado o Fogo do Coração nada têm a temer do que está chegando, porque o que
está chegando é o Fogo do Coração do conjunto da humanidade.

Assim, portanto, tendo-o encontrado por antecipação, no seu espaço Interior, o ‘choque da humanidade’,
obviamente, será um, mas vocês vão saber instantaneamente, não reagir, mas se estabelecer no novo

equilíbrio, contrariamente àqueles que não terão as chaves do Coração.
É nisso que o seu papel irá se tornar, de algum modo, essencial e importante porque aí, mesmo aparecendo

nos seus Céus (não nós enquanto Arcanjos, mas o conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos
Livres), nós não podemos, ainda uma vez, fazer o trabalho no seu lugar.

Mas, entretanto, vocês têm um papel fundamental, além de vocês mesmos, que é aquele de serem os
catalisadores da Luz, que, pela sua simples Presença instalada no ‘instante presente’, irá permitir despertar
aquele que ainda duvida, para instalar-se, ele mesmo, no Coração dele, pois não há melhor exemplo do que

aquele dado pelo olhar e pela Vibração.
Dessa maneira, então, tornando-se os portadores de Luz, vocês irão permitir, não pelas palavras, não por um



ensinamento, mas mais pelo seu estado de Ser, a capacidade de seres humanos próximos da Vibração
Unitária, para se aproximarem ainda mais de vocês e descobrirem, talvez, a própria Unidade deles.

Vocês não podem fazer nada melhor do que isso.

***

Pergunta: a humanidade atual poderá realmente viver “depois” dos basculamentos?

Bem amada, após o depois, não há mais nada.
Assim, então, é inútil perguntar.

A única coisa essencial para integrar é que, cada um e cada uma, irão para onde a sua Vibração e para onde a
sua Consciência os levar.

Não há qualquer dúvida sobre isso.
Vocês têm total liberdade, como a própria FONTE lhes disse e repetiu, para irem ali onde os colocar a sua

Vibração.
Ninguém poderá ir para onde a sua Vibração não puder levar.

Assim, então, perguntar se a humanidade vai ser bem sucedida não tem, para nós, qualquer sentido, pois a
Ascensão da Terra já ocorreu.

Não resta mais senão atualizar neste próprio plano onde vocês estão, mas isso já chegou ao plano causal e
bem além.

Agora, é preciso também aceitar que através da Unidade não há, como eu disse há pouco tempo,
uniformidade, e que, em relação à Luz, todos vocês têm caminhos diferentes, mesmo sendo, todos vocês,

procedentes da Luz.
Alguns de vocês têm necessidade de experimentar ainda mais densidade, ainda mais materialidade.

A única coisa que realmente termina, então, é o fim da separação.
Nunca mais poderá existir, para as almas confinadas nesta matriz, ruptura ou separação em relação à Unidade e
à FONTE, ou seja, o confinamento que existiu em meio à falsificação nunca mais poderá se repetir para vocês.

***

Pergunta: poderia nos falar da “falsificação”?

Bem amado, rapidamente, porque isso nos levaria muito mais longe e isso foi tema de muitas comunicações
da minha parte, como de outros intervenientes.

O mundo em carbono (a 3ª Dimensão) não foi falsificado desde o início e na sua origem.
Ele estava ligado, do mesmo modo que todas as outras Dimensões e da mesma maneira, à Unidade.

Um dia, foi introduzida uma série de elementos.
Esses elementos, no plano da Consciência, foram denominados

justamente: medo,crença, dúvida e predação.
Crença, medo, dúvida e predação, assim como o acoplamento a algumas forças específicas no nível do

eletromagnetismo, induziram um fechamento e um encerramento do tempo e do espaço.
Este fechamento e este encerramento de tempo e de espaço conduziram ao que foi chamado de separação

ou ao que foi chamado, segundo alguns, algumas falsificações, de “queda” porque, na realidade, jamais houve
queda.

Houve um confinamento e este confinamento não foi feito por vocês.
É nesse sentido que as escrituras os levaram, aí também, a um caminho de sofrimento falando-lhes da falha

inicial.
Não há falha, a única falha não é sua culpa, ela é culpa daqueles que fecharam este espaço-tempo.

Aqueles que fecharam este espaço-tempo foram os seres que tiveram papéis específicos em meio à Criação.
O papel deles não era o de ser Criadores, mas o de ser o que vocês denominariam, ainda hoje, os

administradores, aqueles que, de algum modo, conferem o cumprimento das leis e a conformidade das
Criações.

E, um dia, essas Consciências decidiram se intitular Criadores, mas elas não tendo nem os genes, nem a
Consciência.

Elas então desviaram uma Criação, aprisionaram-na, fecharam sobre ela mesma, ali colocando novas leis.
As entidades que realizaram isso foram inicialmente o que foi chamado de Dracos, criaturas reptilianas cujos

descendentes deram, mesclando-se a outros tipos de DNA, o que foi denominado os Annunakis.
Agora, compreendam bem que, no plano simbólico e histórico, esta entidade e seu chefe, têm um só nome e

um único, mesmo ela gostando de possuir vários nomes de acordo com as tradições e os escritos.
O nome inicial, segundo a gnose, é Yaldébaoth, chamado entre vocês de Deus ou ainda de Diabo, que é



exatamente a mesma entidade que os fez crer que ela era o seu Criador e que vocês eram a sua criatura,
submissa aos seus desejos e às suas leis.

Eis o que é a falsificação e o aprisionamento.
Além deste confinamento e das Crenças inerentes a este confinamento, vocês são Seres de pura Luz,

Sementes de Estrelas tendo sido aprisionados e cortados do que vocês são, e confinados.
Então houve separação, mas não houve queda.

Isso relativiza, de alguma forma, o que é chamado de pecado original, pois o próprio pecado não é culpa de
vocês, mas daqueles que os confinaram.

Mas, na Graça da Unidade, não existe qualquer pecado e tudo será restabelecido.

***

Pergunta: hoje em dia, qual a valia de ter um Mestre espiritual vivo?

Bem amada, nenhuma.
Você é o seu próprio Mestre.

O que era necessário e indispensável antes que a Luz chegasse sobre esta Terra, ou seja, antes do ano de
1984, exigia a presença de alguns Mestres, de alguns Melquizedeques, de algumas Estrelas, para manter

justamente a coesão e a filiação à Luz.
A partir do momento em que a Luz desceu sobre a Terra, há muito poucos Mestres presentes sobre a Terra.

Há três Estrelas.
Agora, os Mestres autênticos, de que fazem parte aqueles que vocês denominam os Anciãos, os

Melquizedeques, estão todos lá em cima, sem exceção.
Eu os lembro também de que enquanto vocês seguirem um Mestre exterior, vocês não estão no seu caminho.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, eu rendo Graças pelo seu acolhimento.
Eu lhes digo até muito em breve.

O meu Amor os acompanhe e os guie.
Até breve.

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110320_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo. 
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, eu não venho, hoje, fazer um discurso a

vocês.
Eu venho simplesmente tentar responder às suas perguntas, aos seus questionamentos, com relação

exclusivamente ao que vocês vivem atualmente, uns e outros.
Então, eu os escuto.

Eu participo também, de maneira ativa, do que vocês denominam, parece-me, a efusão Vibratória, ao final da
minha intervenção retransmitindo, assim, a Energia e a Consciência da totalidade do Conclave Arcangélico

juntando-se a mim para liberar o Fogo do Coração da humanidade.
Antes, nós temos algum tempo para dialogar.

***

Pergunta: a sensação de boca seca faz parte do processo de Abertura da boca?

Bem amada, isso corresponde a uma dificuldade de fazer passar simplesmente o fluxo de ar, inteira e
exclusivamente, pelo nariz.

O ar, passando pela boca, pode então, nessas condições, criar um ressecamento da boca.
Isso é para ponderar pelo fato de que no momento atual, vários de vocês percebem Vibrações, contornando e

enquadrando os lábios, podendo às vezes se propagar por uma hiperssalivação, em ressonância, seja com
derramamentos do que foi denominado ‘néctar’ ou ainda por uma hiperssalivação, real e concreta, das suas

glândulas salivares.
Tudo isso participa inegavelmente das transformações que vocês vivem atualmente.

Muitas vezes, a secura da boca, ocorrendo durante os processos de alinhamento, reflete apenas uma
passagem do ar se mesclando às partículas Adamantinas ao nível da boca.
O ar, eu os recordo, deve passar, de maneira quase exclusiva, pelo nariz.

Existe um processo operacional permitindo encontrar a posição correta do conjunto da faringe e da laringe,

ANAEL - 20 de março de 2011 - Autres Dimensions
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Existe um processo operacional permitindo encontrar a posição correta do conjunto da faringe e da laringe,
permitindo o ar passar exclusivamente pelo nariz, deixando de passar em parte pela boca.

Vocês podem se ajudar também pela posição da língua, quando ela é colocada (a ponta) no palato e permite,
justamente, evitar a passagem do ar pela boca, enquanto mantendo a boca entreaberta.

***

Pergunta: ao que correspondem as dores no nível do cóccix?

Bem amado, desde a realização da passagem da Abertura da boca, conduzida pelo Arcanjo URIEL, existe,
atualmente, um fenômeno de ‘reativação’ do conjunto das cinco novas frequências Vibratórias ligadas à

ativação dos cinco Novos Corpos.
Um desses Corpos, ligado ao ponto OD, denominado 8º Corpo ou nascimento do Embrião Crístico, pode dar
dores, por vezes extremamente violentas, situando-se logo acima do ‘plexo solar’, irradiando no nível do plexo

solar ou então lateralmente, sobre o que é denominado chakra do baço ou chakra do fígado.
Isso corresponde a um processo de passagem.

Alguns de vocês vão sentir como um peso no nível do Triângulo posterior da Terra, no nível da cabeça,
também, podendo se manifestar por uma série de dores na base da nuca.

Isso corresponde ao processo de ativação, bem real, manifestando-se naquele momento.

***

Pergunta: eu sinto como que eletricidade nas pernas durante o protocolo de superação da
Dualidade.

Bem amada, o protocolo de superação da Dualidade lhes foi dado, comunicado, há algum tempo.
Ele seria efetuado com as pernas dobradas.

Atualmente, o fluxo de Luz vindo do Núcleo cristalino da Terra tornou-se extremamente intenso, podendo se
refletir, para alguns, por percepções incomuns no nível das pernas, quer seja por exasperação, por pesos, por

câimbras, ou por Vibrações muito intensas de natureza elétrica.
Naquele momento, efetivamente, convém esticar as pernas, tentando manter os pés em contato com o solo.

Se isso ocorrer sempre da mesma maneira, então será conveniente realizar isso deitado.
Agora, há também a possibilidade de dirigir esse fluxo elétrico, vindo geralmente dos pés ou das faces laterais
das pernas, canalizando-o si mesmo no nível do sacro, permitindo então despertar o Fogo da Lareira inferior.

***

Pergunta: o que vivemos leva a cessar todas as atividades?

Bem amado, isso é profundamente diferente para cada alma.
Existem seres capazes de tecer o seu casulo de Luz estando hiperativos.

Para outros, pelo contrário, isso necessita, efetivamente, de uma parada de todas as atividades.
Mas, aí também, neste nível, confiem na Inteligência da Luz e no que ela reflete ao nível da sua própria

consciência.
Vão sempre ao sentido da facilidade, ao sentido da evidência.

Eu não falo da evidência de convenções sociais ou mentais, mas, bem mais, da evidência do que pede o seu
corpo.

Se, tecendo o seu casulo de Luz, vocês tiverem a capacidade para agir, a vontade Interior para agir, faça-o.
Se, pelo contrário, durante os seus espaços de alinhamento, vocês parecerem entrar em estados diferentes

de consciência, então, aí também, aceitem-no.
Vão no sentido da facilidade, vão no sentido da evidência, lembrando de que não há nada, no nível social ou

mental, que possa se opor a isso.
Lembrem-se de que a Luz é Inteligência e de que, se ela se manifestar a vocês por estados de catalepsia ou

pela extração do mundo no qual vocês atuam, naquele momento, ela irá prover o que for necessário para a sua
vida.

Isso faz parte do Abandono à Luz.

***



Pergunta: é preciso continuar a desfazer o karma?

Bem amada, ocupar-se do seu karma é aderir ao ‘princípio de karma’, de ação/reação.
Isso implica em afastamento total da lei de Ação da Graça.

Vocês não podem estar sob a influência da lei de Ação da Graça da Luz e, ao mesmo tempo, considerar e
entregar a sua consciência ao princípio da Dualidade.

A ação/reação, apresentada como um princípio espiritual, em alguns ensinamentos, faz parte integrante da
falsificação.

O Estado de Ser nada tem a ver com o seu karma.
Assim, portanto, entregar a sua Consciência e a sua Atenção a um problema que existiu no passado (o

passado situando-se também no ontem como há milênios) afasta-os da sua Unidade.
Vocês não podem chegar à Unidade e à Coroa Radiante do Coração interessando-se por um passado, seja ele

qual for.
A Luz está presente no ‘instante’, além do tempo e unicamente neste local.

Vocês jamais irão encontrar a Luz no passado, vocês jamais irão liberar o passado desta maneira.
É uma ilusão mantida pela matriz.

***

Pergunta: ao que corresponde a sensação de que o corpo vai “explodir”?

Bem amada, eu lhe responderia que isso é, para você, perfeitamente normal.
Esse corpo é destinado a se dissolver.

Quer ele se dissolva sob a influência da onda Solar, da Onda Galáctica, ou de efusões de Luz atualmente
presentes, isso não faz estritamente qualquer diferença.

Em um caso, haverá, literalmente, ‘dissolução’, sob a ação da Luz Solar.
No outro caso, haverá ‘explosão da consciência’ no interior deste corpo limitado, permitindo a liberação do

corpo de Estado de Ser.

***

Pergunta: ao que é devido a impressão de que o casulo de Luz explode no nível do Coração?

Isso, bem amada, é denominado Fogo do Coração.
O Fogo do Coração corresponde a uma série de percepções indo simplesmente de uma pressão existente

entre os pontos IM e IS ou os chakras de enraizamento da alma e do Espírito, até a percepção de uma Coroa
contornando a periferia de todo o peito.

Nos estágios mais finais, permitindo aceder ao Maha Samadhi, há a percepção de uma ‘explosão nuclear’ no
interior do peito, refletindo-se por uma impressão, bem real, de explosão e de Fogo Interior.

Alguns podem perceber isso por um medo de morte iminente.
Mas isso não dura, pois o Fogo do Coração lhes permite penetrar no Estado de Ser.

É, aliás, a única porta de acesso ao Estado de Ser.

***

Pergunta: obter informações sobre a Essência faz intervir o ego ou conecta com a Unidade?

Bem amada, eu responderia que isso é em função da sua própria Vibração.
O que é que Vibra naquele momento e o que é que não Vibra?

Se isso ocorrer em um momento de conexão ‘real’, Vibratória, refletindo-se por um Fogo do Coração, seja qual
for a sua importância, então, isso vem inegavelmente da sua própria Essência e não do ego.

Lembre-se também de que a sua Essência Unitária, o seu corpo de Estado de Ser, é simples, e de que a
informação que é entregue, naquele momento, vai ao sentido da simplicidade, da humildade e da facilidade.

***

Pergunta: por que escutar uma voz que contradiz o que é vivenciado durante os protocolos?



Bem amada, isso corresponde, de maneira sistemática, a uma abertura do ‘plexo solar’, no nível do ego e
da personalidade, refletindo uma irrupção de forças opostas à Luz, naquele momento.

O processo que muitos seres humanos vivem hoje, conectados com a Luz, pode se refletir, não unicamente
por fenômenos agradáveis, mas também pela eliminação de algumas Sombras.

Algumas dessas Sombras estão ligadas ao que eu denominaria um Abandono intermitente à Luz.
Não se trata de buscar uma causa passada, mas, sim, de compreender que em meio ao instante do que é

vivenciado nos espaços Unitários, há simplesmente que se abandonarem à Luz e nada mais.
Obviamente, certas atitudes ou certas presenças, o que dá no mesmo, vão tentar se insinuar pelas brechas

existentes em meio à personalidade, nesses momentos de Unidade.
Jamais se esqueçam de que a Sombra se nutre da Luz, invertendo-a.

***

Pergunta: o que é esta forma humana branca que me amedronta por de trás do corpo?

Há simplesmente, no nível da percepção visual, bem amado, uma capacidade nova para ver novas bandas de
frequências, como isso lhes foi anunciado por NO EYES, mesclando a frequência da Visão do Coração e a

visão dos olhos, refletindo-se por uma percepção, ou por uma sobreposição, mais exatamente, do que existe
em meio à ilusão e em meio ao Estado de Ser.

Isso corresponde a uma sobreposição de uma consciência limitada (oriunda desse corpo físico) e de uma
Consciência Ilimitada (oriunda do corpo de Estado de Ser).

A palavra ‘sobreposição’ é a mais correta.
Não há, propriamente falando, chegada desse corpo de Estado de Ser, mas ‘revelação’ do corpo de Estado de

Ser.
Então, pode às vezes dar, de vez em quando, a impressão de chegar pelo alto, pela esquerda, pela direita ou

por trás.
Trata-se, de fato, da sobreposição do corpo ilusório no corpo de Estado de Ser.

***

Pergunta: entidades Luminosas podem tentar manifestar a sua presença através de uma tela de
televisão desligada?

Bem amada, isso foi denominado ‘transcomunicação instrumental’.
Isso pode se referir, também, ao que vocês chamam de planos intermediários ou ‘astrais’ ou, efetivamente, a

planos de Luz.
Aí também, tudo vai depender da Consciência que olha esta tela de tevê.

***

Pergunta: ao que corresponde o fato de viajar através do 3º olho?

Isso corresponde à iniciação Luciferiana, completamente.
A única viagem da Luz é uma viagem empreendida com o Coração.

A Luz que é vista ao nível do ‘3º olho’ participa deste mundo e desta falsificação.
Portanto, durante viagem ao nível do 3º olho, muitas coisas podem ocorrer, desde o desfile de imagens

(correspondendo àqueles que vocês tomaram em suas vidas passadas) até fenômenos coloridos ou ainda o
acesso a mundos ilusórios situados no alto astral.

Isso corresponde apenas a uma ilusão e a uma iniciação denominada Luciferiana se opondo, por princípio e
em Verdade, à iniciação do Coração.

***

Pergunta: ao que correspondem os olhos vermelhos ao acordar com uma sensação de queimação?

Bem amada, isso corresponde a viagens realizadas, de maneira mais ou menos consciente, em meio ao
Estado de Ser e em meio à Luz, refletindo-se, para este corpo, e o seu retorno, por queimações ao nível dos

olhos.
Da mesma maneira que a Luz vindo colidir, hoje, com o chakra do Coração e com a Coroa Radiante do



Coração, para aqueles que estiverem prontos, pode se refletir por uma queimação existindo ao nível do tórax.

***

Pergunta: ao que corresponde a sensação de Fogo unicamente sobre a parte esquerda do corpo?

Bem amada, a causa pode ser múltipla.
Ou há uma penetração da Luz em um lado e não no outro lado, mas, mais frequentemente, isso reflete

simplesmente uma ‘defasagem’ do campo etéreo ou astral, permitindo então esta percepção estabelecer-se
sob o Fogo do Coração, mas unicamente de maneira lateral.

Há então um desequilíbrio pré-existente refletindo-se, no nível dos chakras, por uma ‘não superação’ de um
acometimento ligado ao que é chamado de segundo chakra.

***

Pergunta: ao que corresponde uma dor breve e intensa entre os pontos Unidade e Precisão?

Bem amada, quando se ativa, em vocês, cada uma das Estrelas, isso pode se expressar por dores breves e
intensas.

A ativação de determinados circuitos (que não lhes foram ainda comunicados por UM AMIGO, e que o serão
muito em breve) corresponde, na totalidade, a diferentes circuitos que alguns de vocês podem perceber.

Por exemplo, entre Clareza e Precisão.
Por exemplo, entre IM e IS.

Existem muitos circuitos, presentes no nível da cabeça, em ressonância com a sua própria ativação da Luz.
Portanto, os pontos que se manifestam, de maneira Vibratória ou de maneira dolorosa, no nível das Coroas

Radiantes da cabeça e das Estrelas, correspondem a um processo de ativação, no nível cerebral, no nível do
néocortex, das funções espirituais ligadas a essas 12 Estrelas ou a algumas dessas 12 Estrelas.

***

Pergunta: por que ter vontade de sair quando se optou por não sair ainda?

Bem amada, a Luz vai iluminar (como é o caso, agora, desde o mês de dezembro), com uma acuidade ainda
não resolvida para alguns, certas zonas de Sombra.

O que se manifesta à sua consciência, no desenrolar de suas vidas, apenas reflete as suas próprias zonas de
resistências, Interior ou exterior, limitando o seu Abandono total à Luz.

Deste modo, alguns de vocês podem experimentar e sentir o Fogo do Coração e viver, como você diz, um
momento de inferno na sua vida, pedindo, por intermédio da Luz, para ir para ainda mais Luz e ainda mais

Abandono.
Não há então culpa a manifestar ou a experimentar.

Há apenas, simplesmente, que se abandonar, ainda mais, à Luz.

***

Pergunta: frente aos acontecimentos atuais, como manter uma consciência da Unidade?

Bem amado, a questão pressupõe que os acontecimentos atuais o afastam da sua Unidade.
Pode-se dizer, simplesmente, que a sua Atenção, colocando-se nesses acontecimentos, vai desestabilizar o

seu estado de Unidade.
Alguns de vocês podem se interessar pelos acontecimentos deste mundo sem serem alterados.

Outros são alterados.
Cabe a você então despolarizar a sua consciência desses acontecimentos e se recentrar, exclusivamente, na

sua própria Vibração.
Isso reflete, além disso, uma dificuldade de se dissociar completamente da ilusão do mundo.

Aquele que vive, integralmente, o Fogo do Coração e a manifestação de um dos Samadhi, seja ele qual for,
não pode mais ser afetado, de forma alguma, pelos acontecimentos deste mundo, pois ele vive em meio à

Unidade e compreendeu que este mundo é totalmente ilusão.
Além mesmo da compreensão, ele vive isso, como elemento da Verdade.



Portanto, enquanto não houver dissociação total da ilusão deste mundo, é necessário, para você, como para
alguns, centrar-se, exclusivamente, na Vibração do Coração.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, além da atenção que vocês deram às minhas
palavras, nós vamos, juntos, agora, enquanto conectados com o Conclave Arcangélico, acender a Vibração do

Fogo do Coração.
Nós vamos, portanto, juntos, ativar a Vibração.

Eu lhes peço, para isso, para colocar a sua Atenção unicamente sobre a zona torácica, sem nada procurar
fazer.

Simplesmente, mantendo a sua Atenção, a sua Consciência sobre esta parte do seu corpo e acolher, durante
alguns minutos do seu tempo, a efusão do Conclave Arcangélico.

Realizemos isso, em conjunto, agora.
O meu Amor os acompanhe.

... Efusão Vibratória ... 

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
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 ~ PERÍODO de TRANSMUTAÇÃO ~

O período que vocês vivem é um período rico e intenso.

Ele é rico e intenso em Luz, rico e intenso em transformações, a tal ponto que essas transformações, como Sri
Aurobindo anunciou a vocês, podem ser denominadas um ‘choque’.

Mas aqueles que me escutam e aqueles que me leem, e aqueles que Vibram, são plenamente capazes de
absorver, em totalidade, esse ‘choque’, sob condição de não deixar aparecer qualquer medo ou qualquer

questionamento, mas, bem mais, de entrar ainda mais intimamente em contato com a sua própria Essência, a
sua própria Unidade, a sua própria Vibração.

***

Quaisquer que sejam os ‘locais’ de Vibração que existem, em vocês e em cada um de vocês, nesses
momentos que vocês vivem, tomem tempo para aperfeiçoar a manifestação.

Mesmo se às vezes isso for doloroso, isso não é um ponto de bloqueio, mas talvez um ponto de ‘resistência’
ou, em todo caso, um ponto que necessita e que chama pela sua Consciência.

Se a Consciência concordar com o apelo de um ponto ou de uma zona, isso significará, para vocês, que a Luz,
nesses locais e na sua Consciência, será capaz de ajudá-los a transmutar.

O período é um período de ‘transmutação’, em todos os níveis.

***

Lembrem-se de que além do Abandono à Luz, a Luz é a ‘solução’ e de que a Luz está, antes de tudo, presente
no seu Coração, no seu Templo e nos pontos da Consciência que Vibram.

***

Muitas coisas, muitos elementos estão se aprontando para levá-los para longe do seu Coração.

Não se debrucem no que os afasta.

Permaneçam lúcidos sobre o essencial.

Permaneçam lúcidos sobre o seu propósito porque, se vocês Vibrarem, o seu objetivo é claro.

ANAEL – 28 de março de 2011
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Então, não o percam de vista, nem desperdicem Vibração, e focalizem-se no seu ‘objetivo’ e tudo será melhor,
e tudo vai ficar bem se vocês permanecerem centrados, alinhados, firmes no seu objetivo cuja testemunha é a

Vibração.

Eu voltarei com mais detalhes amanhã, talvez, para dialogar com vocês, talvez para desenvolver o que eu
acabo de dizer.

************
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~ A Integração da Luz ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos de Luz e Bem amadas Sementes de Estrelas, as minhas Bênçãos e o meu Amor os
acompanhem.

Eu venho a vocês, hoje, em duas partes.
A primeira parte refere-se ao que eu vou continuar a desenvolver sobre a integração da Luz, como eu lhes

apresentei ontem à noite, em ressonância e em relação direta com o período que vive a humanidade.
A segunda parte será feita dos seus questionamentos e das respostas que eu tentarei dar.

Faz agora dois anos que eu desenvolvi o Abandono à Luz.
Este Abandono à Luz permite, hoje, passar para a última e decisiva etapa que é a integração da

Luz permitindo-lhes, se tal for o seu futuro, tornarem-se vocês mesmos esta Luz.

***

A passagem do que, tradicionalmente, o Grande Comandante dos Melquizedeques denominou da lagarta para
a borboleta, reflete-se pela passagem de uma Consciência a uma outra, disso vocês sabem.

O que é menos perceptível, e que vai se tornar cada vez menos, é a diferença existente entre a Consciência
fragmentada situando-se na Sombra e na ignorância da Luz, e a Consciência Unitária situando-se,

exclusivamente, na Luz.
A Consciência fragmentada faz parte do que é denominado personalidade, ego.

A Consciência Unitária faz parte do corpo de Estado de Ser e dos mundos onde não existe qualquer limitação
de forma, de Dimensão, de Estado.

A particularidade da fragmentação é ignorar, para a maior parte de vocês, o que é ilimitado, exceto para
aqueles tendo realizado acessos mais ou menos pronunciados ao seu Estado de Ser, por intermédio da Coroa

Radiante do Coração, do Fogo do Espírito e para quem pôde verificar, em meio à sua Consciência, esta
Verdade.
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***

Hoje, quanto mais vocês silenciarem a Consciência da personalidade, mais o processo chamado
de aglutinação ou aglomeração da Luz, sobre o seu próprio corpo físico, é facilitado.

Isso se reflete, hoje, por uma capacidade nova, para alguns de vocês, de conceber e de perceber estados
Vibratórios muito mais amplos, muito mais profundos e muito mais lúcidos, em relação ao que vocês viveram

anteriormente.
Para outros, isso se coloca em função dos ritmos que lhes são próprios.

A integração à Luz é uma etapa onde há uma verdadeira tomada de consciência, em meio mesmo à
Consciência limitada, ou seja, em meio mesmo ao mental domesticado pelo Supramental, do que é da ordem

da Unidade e do que é da ordem da Dualidade.
Dado que na Consciência Unitária não existia clivagem entre o que é denominado Interior e exterior, a

passagem a esta Consciência permite, justamente, viver com uma grande agudeza tudo o que é da ordem da
Unidade e com não menos grande agudeza, o que é da ordem da Dualidade.

Esta Dualidade refere-se ao que acontece no exterior de vocês ou o que pode ainda acontecer no Interior de
vocês.

Assim, portanto, há uma maior lucidez, uma maior iluminação, sobre os seus próprios mecanismos e sobre os
próprios mecanismos da sociedade e do mundo.

***

Eu insisti longamente, assim como outros, comigo, sobre o período que vocês vivem e que entram em uma
fase ainda mais importante e intensa desde a intervenção de MIGUEL.

De fato, como ele lhes disse, o Éter do Céu e o Éter da Terra estando reunificados, isso irá se refletir, para
vocês, por um afluxo de Vibrações e de Luz cada vez mais intensos, em meio mesmo à sua estrutura física,

permitindo-lhes uma iluminação ainda mais intensa da qual eu vim falar.
Isso não requer, entretanto, qualquer julgamento, mas bem do fato de ver, realmente e em Verdade, o que é da

ordem da Unidade e o que é da ordem da Dualidade.
Obviamente, através desse processo, não é questão de recair porque isso seria, efetivamente, uma recaída na

Dualidade, mas, bem mais, de progredir e de ir ainda mais para a sua Unidade final.
Isso acontece através da Visão do Coração penetrante, que se deixa ver e perceber o que é da ordem da

Unidade e o que é da ordem da Dualidade.

***

Existe também, através desse processo de integração da Luz, um aumento do processo que eu denominei
decantação: o que é pesado desce e o que é leve sobe.

Gradualmente e à medida que os seus comportamentos, as suas ações, ocorrerem através da sua Unidade,
mais vocês irão constatar, por vocês mesmos, um alívio e uma liberação do que se opõe à sua própria Paz e à

sua própria Alegria.
Quanto menos vocês forem capazes de ir para esta leveza, sejam quais forem as razões, mais o corpo irá se

tornar pesado e mais irá se tornar de peso, e mais sua Consciência será assim.
Haverá momentos de passagem de um estado a um outro, grandemente facilitado, não apenas pela sua

vivência, mas também pelo afluxo de radiações, doravante inelutável, sobre esta Terra.
Obviamente, as circunstâncias emocionais da humanidade (no que resta da matriz astral, coletiva) vão gerar um

‘choque’ ou mais precisamente, uma ‘onda de choque’.
Esta ‘onda de choque’ é veiculada pelo medo, o primeiro dos quais sendo o medo da morte, o medo do

desconhecido e, é claro, o medo da Luz, porque isso existe.

***

O aspecto Vibratório da sua Consciência, nos seus espaços de alinhamento, tal como ele foi modificado por
MIGUEL e pela intervenção de MARIA, permite-lhes, desde ontem, e vocês irão constatá-lo a cada dia cada

vez mais, estar em ‘fase Vibratória’ com a Unidade, por intermédio do Fogo do Coração e do Fogo do Espírito,
por intermédio de vários circuitos Vibratórios, desconhecidos de vocês, movimentando-se, de maneira quase

automática, entre a Coroa Radiante do Coração e a Coroa Radiante da cabeça.
Para muitos, isso será seguido, de maneira muito próxima, pelo Despertar total e completo da Kundalini, pela

fusão das três Lareiras, levando-os à sua Unidade eterna.



 Mas, como nós lhes dissemos, o seu papel e o sentido da sua presença, aqui mesmo sobre esta Terra, é o de
acompanhar o movimento de nascimento e de libertação da Terra.

Isso vai ocorrer mais facilmente quando vocês amortizarem vocês mesmos, em vocês como no exterior de
vocês, esse ‘choque’, esta ‘onda de choque’ da humanidade.

Esta onda de choque não pode ser amortizada por qualquer reação de medo, mas unicamente por um
processo de integração, cada vez maior, da Luz.

Pois é inegavelmente o mesmo processo que irá desencadear, entre aqueles cujas Coroas estão ativas, a
sua realização e a sua Ascensão, mas também, por processos de decantação, para aqueles que estão no

medo em nome de Crenças obsoletas, um maior peso da Consciência e um terror.
Isto está em andamento.

Não é mais tempo de vocês ocultarem isso.

***

É tempo de encarar, na Verdade e na Unidade, o bombardeamento cósmico que chega agora sobre esta
Terra.

Isso irá se expressar, para vocês, por uma sensação de Fogo, como disse o Arcanjo MIGUEL, por uma
irradiação total pela Luz.

Circuitos, já ativos em vocês, irão pulsar e Vibrar a uma intensidade jamais conhecida.
Como foi dito, se sua Consciência se centrar, não sobre o que vai dizer o seu mental, mas sobre o que vocês

perceberem e viverem, então, tudo vai ficar bem.
Este período irá durar o tempo necessário para a penetração completa da Luz no Éter da Terra e para a

reunificação total do Éter da Terra e do Éter do Céu, pondo fim à separação.
Isso está a caminho.

Isso é agora.
Todos os preparativos que nós realizamos, uns e outros, com vocês, seja ao nível do Conclave Arcangélico,
seja ao nível dos Anciãos, encontram então, hoje, o seu ponto culminante no que vocês têm que viver agora.

Obviamente, a Luz, o bombardeamento de irradiações cósmicas, acompanhar-se-á da manifestação em massa
das forças da Luz Unificada em seus Céus, em um segundo momento.

Este segundo momento da época que vocês vivem está eminentemente próximo, em termos de semanas para
vocês.

Mas lembrem-se, contudo, de que, seja qual for o espetáculo que deixar-se-á ver, o mais importante é e irá
permanecer, mesmo naqueles momentos, a sua capacidade para manter o Fogo do Espírito, o Fogo do

Coração e o Despertar da sua Kundalini.

***

O aprendizado da integração da Luz então já começou e vai se refletir, para vocês, por uma acentuação da
percepção das Sombras, tanto as suas como aquelas do exterior.

Mas lembrem-se de que as suas Sombras não têm que ser combatidas, simplesmente, elas têm que ser
vistas, porque vê-las, é já transcendê-las, vê-las, é também ir para a sua aceitação, a aceitação da sua ilusão e

a aceitação da sua possibilidade de transmutação, bem real e concreta, pela Luz.
Isso se refere também às Sombras que existem no nível do corpo, aquelas existentes nos estados

emocionais, mentais ou nas relações alteradas em meio à sociedade.

***

Obviamente, este período se acompanha de deslocamentos, no sentido geofísico e geomagnético,
absolutamente consideráveis.

As convulsões da Terra amplificar-se-ão e o Fogo da Terra amplificar-se-á.
Da sua qualidade, da sua possibilidade real de alinhar-se, irão depender realmente as suas capacidades para

transcendência.
Não há qualquer perturbação ligada a resistências, ligada à Sombra que possa persistir na integração da Luz.
Mas para isso, é preciso aquiescer, também, ao efeito da Luz em vocês, por intermédio das Vibrações, por

intermédio da manifestação do conjunto dos Siddhi, ou ‘poderes da alma’, refletindo-se, como isso foi dito, por
sons amplificados (e, para alguns, exaltados), no nível dos ouvidos, por Vibrações e circuitos de Vibrações
extremamente potentes, reunificando a sua cabeça e o seu Coração, também, permitindo, para aqueles nos

quais isso não estava ainda ativado, acionar a Kundalini.
Tudo isso corresponde ao processo denominado Ascensão e que nós preferimos, na nossa linguagem,

chamar de Liberação ou Translação.



***

O que vem não é de forma alguma um processo mórbido, mas sim um processo de despertar total.
E obviamente, o que resta de personalidade, porque vocês ainda estão encarnados, tem medo desta

Liberação, mesmo se a personalidade clamar e declamar a sua sede de Luz.
Uma coisa é pensar na Luz, imaginar a Luz e vivê-la.

Pois, em última análise, isso corresponde, para vocês, a passar da limitação e do confinamento, para
o Ilimitado e para a liberdade.

E a liberdade é ampla.
Ela é ilimitada e ela é eterna, coisa que não pode de modo algum conceber e aceitar a personalidade.

Isso se reflete por estados Vibratórios onde mais nenhuma separação poderá existir.
Alguns seres humanos, entre os mais sensíveis e os mais despertos, poderão, durante este período, fusionar-

se com qualquer Consciência.
Eles terão até mesmo a impressão de se diluir, de se dissolver, para aceder ao Maha Samadhi.

Isso pode representar também, mesmo para vocês, um ‘choque’.
Lembrem-se, naqueles momentos, de que se vocês aquiescerem à integração da Luz, então tudo vai ocorrer

muito facilmente, em uma Alegria extrema.

***

Os períodos preliminares, nesse momento, em que é possível alinharem-se com vocês mesmos, em meio ao
Ilimitado, é um aprendizado que nós demos, preparando-os para realizarem isso de

maneira permanente e definitiva.
A Vibração do canal do Éter, do tubo de Cristal, ou do que é denominado Lemniscata Sagrada, entre o ponto

ER (ndr: do topo da cabeça) e o ponto ER (ndr: da saliência esternal), refletir-se-á por um aquecimento
importante do ponto ER da cabeça, um aquecimento refletindo-se também pela percepção de sons

denominados Nada ou Canto da alma e Canto do Espírito, cada vez mais potentes, e eu diria mesmo,
estridentes.

Mas se a sua Consciência chegar a fusionar com esse som, ou para alguns de vocês agora, com o silêncio,
tornar-se-á, aí também, ainda mais fácil de viver o que é para viver.

Novos impulsos da alma irão emergir para alguns e precipitar uma série de ‘decisões’, liberando-os do que os
prendia e os ligava à ilusão.

Vocês irão descobrirão, uns e outros, que o que nós chamamos e o que vocês chamam de Amor, nada tem a
ver com o que vocês vivem, mas é de uma transcendência que, no momento, mesmo para aqueles que estão
despertos, é totalmente desconhecido, exceto se vocês já vivenciaram momentos de Samadhi extremo ou de

Alegria extrema.

***

Muitas vezes, no decorrer dos seus dias, vocês irão se aperceber de que o tempo transcorre de maneira
menos linear.

Às vezes, uma hora vai parecer 10 horas e, às vezes, 10 horas vão parecer uma hora.
Esta distorção temporal faz parte da integração da Luz.

 Do mesmo modo, parecer-lhes-á, nas suas atividades corriqueiras, às vezes funcionar em câmera lenta, e às
vezes funcionar como nunca, de maneira instantânea e brilhante.

Tudo isso faz parte da integração da Luz.
Conforme nós lhes dissemos, uns e outros, mesmo UM AMIGO dando o significado principal dos novos
circuitos energéticos, o importante não é o significado, mas, ainda uma vez, a Consciência que vocês irão

colocar nessa vivência.
Guardem em algum lugar, na sua Consciência, esse princípio de Inteligência da Luz que vai trabalhar, de

maneira proveitosa, em vocês.
Se vocês chegarem, no momento em que este afluxo de Luz se manifestar, a silenciar o mental (seja qual for a
atividade que vocês tiverem escolhido, naquele momento, quer seja nenhuma atividade, uma meditação, uma

pintura, uma atividade manual ou simplesmente uma sesta), é naqueles momentos que irá se realizar
a integração da Luz, é naqueles momentos que vocês serão invadidos por esta forma de implosão ou de

explosão da Luz, no interior da estrutura física.

***



O Fogo do Espírito pode se expressar, também, pelo aparecimento de uma série de manifestações, ao menos
incomuns, chamadas de carismáticas, tendo sido manifestadas pelos apóstolos depois do Pentecostes e

durante o Pentecostes.
Não será preciso mais, mentalmente, surpreenderem-se com nada, mas estar simplesmente em concordância,

em ressonância, com todas essas manifestações do Fogo do Espírito que acompanham a Luz.
Vários Anciãos lhes deram os elementos, permitindo-lhes refocalizarem-se no seu Coração, a fim de sair do

contexto da personalidade.
Outros lhes falaram, como SRI AUROBINDO, das fases que iria atravessar a humanidade.

Lembrem-se dessas quatro ou cinco fases.
Caberá a vocês então, mesmo mentalmente, se isto estiver presente, rememorarem essas passagens e essas

etapas, a fim de irem mais rapidamente para a aceitação da integração da Luz.

***

Este período irá terminar através do ‘face a face’.
O face a face entre o corpo de personalidade e seus constituintes e do seu próprio corpo de Estado de Ser e

seus constituintes.
Durante este período, esse face a face irá se refletir, aí também, segundo o seu estado, por uma grande

Alegria, na condição da sua Consciência limitada ansiar por ficar centrada na Vibração.
Tudo isso acontece enquanto a outra parte da humanidade, da sociedade, se desintegra, na totalidade.

Isso não deve de modo algum assustá-los ou preocupá-los, muito pelo contrário porque, como nós sempre
dissemos, nós contamos com vocês, sobretudo nestes momentos.

A irrupção do desconhecido, em meio ao conhecido, é sempre uma revolução importante, pelo próprio fato do
confinamento e da separação.

Lembrem-se de que vários seres humanos, mesmo tendo as Coroas ativadas, têm apenas poucas percepções
e vivência do Ilimitado, do Estado de Ser, fora deste corpo e da consciência fragmentada.

Portanto, é pedido a vocês toda a empatia e toda a compaixão possíveis, a fim de não entrarem em reação ou
em julgamento, daqueles que vão agir em uma forma de precipitação ou de oposição à integração da Luz.
Caberá a vocês, naqueles momentos, lembrarem-se da frase de CRISTO na cruz antes da ressurreição,

durante a crucificação: “Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem”.
E esta é exatamente a Verdade.

***

Lembrem-se de que, nos planos sutis, a Terra já nasceu em sua nova Dimensão.
Lembrem-se de que, em um espaço-tempo que eu denominaria ‘ultra temporalidade’ (escapando da sua

Dimensão condicionante, mas dela derivada), vocês já estão liberados, já que o Sol está liberado.
Nós lhes dissemos, nós Arcanjos, que tudo isso era apenas uma questão de tempo, mas que tudo estava

realizado, como lhes repetiram MARIA e MIGUEL.
Vocês tomam Consciência, pouco a pouco, de que isso é Verdade e de que isso não depende de um tempo
linear que é o seu, mas, sim, da realização completa de um ciclo, de uma giro, se vocês preferirem, que irá

reconduzi-los à sua liberdade.
Não se preocupem, tampouco, pois quanto mais vocês se esvaziarem, vocês mesmos, do pesado, enquanto

estando presentes, mais vocês irão se tornar Luminosos.
E para aqueles que não compreendem e que não vivem a Luz, naqueles momentos em que eles desejarem

confrontar com vocês (isso irá ocorrer dentro de uma mesma família, como em toda a parte), da qualidade da
sua Vibração irá resultar a qualidade do Amor, da empatia, da compaixão que irá se manifestar e que terá por

objetivo aplainar e ser um bálsamo, mesmo para aqueles que recusarem isso.

***

O Sol vai muito em breve, ele também, além das irradiações cósmicas, vai atuar como nunca.
A Terra também, eu lhes disse.

Isso corresponde, completamente, à potência da Luz que vocês irão sentir no Interior do seu corpo e da sua
Consciência.

Lembrem-se também de que além do seu alinhamento, além da sua interioridade, além da integração da Luz,
há a capacidade, bem real, para fazer Vibrar, em vocês, a Presença de CRISTO, de MARIA, de todos os

Arcanjos, de todas as Estrelas.
Isso será uma realidade percebida, no plano Vibratório e também da Consciência, de maneira quase



instantânea.
Basta simplesmente que a Atenção e a Intenção estejam claramente definidas e estabelecidas para que se

manifestem no momento.
Lembrem-se de que vocês têm, em meio ao seu corpo que é o seu Templo, o conjunto de potenciais se

revelando, o conjunto de carismas se revelando.

***

O tempo da integração da Luz é um tempo, vocês entenderam, extremamente intenso, extremamente potente.
Há em vocês todas as capacidades para integrar esta potência.

Somente, ainda uma vez, os apegos, as Crenças e o medo poderão entrar em confronto com esta potência.
Mas se vocês estiverem na aceitação, a integração da Luz irá ocorrer facilmente, até mesmo muito facilmente.

Obviamente, cada um de vocês, sobre esta Terra, está em um local e em uma função diferente.
Estejam certos, e principalmente durante este período, de que vocês estão exatamente e muito precisamente

no lugar que deve ser o seu.
Não pode ser de outra forma.

Somente podem existir ou persistir resíduos de Sombra, ainda uma vez, oriundos de Crenças, de apegos ou
de hábitos, até mesmo de medos.

Mas isso não é nada em face da potência e da magnificência da Luz que está se vertendo agora.
Aí está o que o Conclave pediu-me para transmitir a vocês.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, abordemos agora, se houver, esta parte das
suas questões pessoais. 

  
*** 

Pergunta: quando estou meio sonolento, muitas vezes eu me vejo como um cavaleiro, em combates
violentos. Poderia me esclarecer e me dizer como superar isso?

Bem amado, o fato de que isso ocorre, preferencialmente, no momento que antecede o adormecer (ou, em
todo caso, deitado), reflete um mecanismo da Consciência desperta para a Consciência de sono, e então no
momento em que a Consciência se retira para as esferas denominadas astrais ou, às vezes, Supramentais.

Durante esse mecanismo de oscilação, ocorre, efetivamente, uma reativação de funções ligadas a lembranças
e também, às vezes, a antecipações / projeções.

No que lhe diz respeito, isto está relacionado com o senso de combate, de violência, de cenas difíceis.
Então, naquele momento, convém, antes de se deitar, isso seria apenas durante dois ou três minutos, focar
simplesmente a Consciência sucessivamente no ponto AL da cabeça e no ponto OD da cabeça e, enfim, no

ponto OD do corpo e no ponto AL do nariz, sucessivamente e nesta ordem.
Isso vai permitir superar muito facilmente esses episódios.

Trata-se de um mecanismo geral correspondendo a algum mecanismo visual, acompanhando-se também de
preocupações diárias com reminiscências de vidas passadas ou com projeções ligadas à personalidade.

***

Pergunta: apesar de vivenciar a expansão da Consciência, eu sinto pouco a Vibração do Coração.

Bem amado, é, no momento atual, para várias almas, muito mais fácil de sentir a Cruz da Redenção da cabeça
do que o Fogo do Coração.

Alguns seres já acenderam esse Fogo do Coração.
Outros deverão aguardar até o final definitivo, que é agora.

Eu especifico, entretanto, que não é questão, nesse nível, de avanço ou de atraso, mas, sim, da oportunidade,
para a alma e o Espírito, de viver o que é para viver, sem desgaste ou sem antecipação, como uma partida

precipitada.

***

Pergunta: ultimamente, nas meditações, eu tenho dificuldade de me centrar. Por quê?

Isto está diretamente associado ao que acontece há algumas semanas, isto é, a passagem da Cruz da



Redenção para a Lemniscata Sagrada.
Agora que a junção entre as duas está realizada, do ponto ER (ndr: da cabeça) ao ponto ER (ndr: da saliência

esternal), isso deverá progressivamente, nos próximos dias, restabelecer-se sem qualquer dificuldade.
É, de fato, mais fácil colocar o mental em repouso quando a Consciência está centrada nos pontos cardeais da
cabeça porque há, naquele momento, uma real transformação da atividade cerebral e então do mental, o que

não é o caso quando a Atenção da Consciência se coloca na Lemniscata Sagrada no meio do corpo.
A junção estando realizada, isso deverá se atenuar, desaparecer, rapidamente.

***

Pergunta: eu tenho às vezes a impressão de que a Luz penetra em minhas estruturas ósseas,
provocando tensões. Qual é esse fenômeno?

Bem amada, a Luz penetra em todos os lugares, na parte profunda como na superfície, no cérebro como no
Coração, na pele como nos ossos.

Não há espaço onde a Luz, hoje, não se aglomere e não se aglutine.
Isso pode, efetivamente, se refletir por um aumento de uma série de sintomas, sem, no entanto, que sejam

resistências, patologias ou cristalizações.
A Luz, como dizer, está se instalando.

Ao se instalar, ela toma lugar, qualquer lugar, e isso pode, efetivamente, como eu dizia, em relação à ampliação
e à potência da Luz, doravante, tornar-se um pouco incomodativo.

Isso então é um processo normal.
A sensação de explosão ou de implosão em todo o corpo, na Consciência, ou em certos pontos específicos

ou em certas zonas específicas do corpo físico, parece perfeitamente lógico, mas será superado.

***

Pergunta: durante os espaços de alinhamento, eu chego a viver como um buraco negro no qual não
me resta qualquer memória. O que acontece?

O fato de que ali houvesse sonolência não significa estritamente nada em relação à ação da Luz.
Simplesmente, a Consciência se libera, naquele momento, para deixar entrar a Supra Consciência.

Isso pode significar, simplesmente, que a Consciência dita comum ou fragmentada não está ainda pronta para
enfrentar e se submeter, integralmente, à Luz.

Mas isso não é um bloqueio nem qualquer outra coisa.
O trabalho, na sua linguagem, prossegue da mesma forma.

Lembrem-se também de que esse trabalho que vocês realizam às 19 horas (hora francesa) tem um duplo
objetivo, pessoal e coletivo.

Para alguns de vocês, o aspecto coletivo é mais importante do que o aspecto pessoal.

***

Pergunta: eu tenho, cada vez mais, dificuldade de gerir coisas complicadas. Isso é normal?

Bem amada, isso não é somente desejável, mas estritamente normal.
A integração da Luz e o Abandono à Luz passam, a um dado momento, por esta etapa, que é, justamente, a

passagem em meio ao Estado de Ser.

***

Pergunta: eu sinto as Vibrações, mas sem alteração de Consciência, parece-me.

Mas, bem amada, a Consciência é Vibração.
Apenas quando você estiver totalmente identificada com as Vibrações que você vive, é que a Consciência irá

lhe parecer como Unitária, mas não antes.
A Consciência que observa as Vibrações é a Consciência da personalidade.

Ela não é a Consciência do Estado de Ser já que o Estado de Ser se situa no nível das Vibrações.
Obviamente, a Consciência da personalidade, nem sempre dá a impressão mudar.



É apenas quando a Consciência se torna Vibração que a Consciência pode experimentar os estados de Paz,
de Serenidade, não antes.

Dessa maneira, então, quando nós insistimos, uns e outros, sobre a simultaneidade e sobre a identificação da
Vibração e da Consciência, não é preciso, porém, concluir que a Consciência que observa vai mudar por que

as Vibrações estão aí.
Porque a Consciência que observa é a consciência da personalidade, simplesmente.

É apenas quando há assimilação da Vibração e da Consciência que a Consciência pode se modificar.
Assim, portanto, colocando-se em si mesma como observadora da sua própria vivência, você se distancia,

você mesma, dessa própria vivência.
Existe então uma forma de confusão ou de não compreensão dos mecanismos de Consciência do Estado de

Ser que é Vibração.
A Consciência é Vibração.

A Consciência da personalidade é ausência de Vibração, do nosso ponto de vista.
Deste modo, então, é apenas através da sobreposição, da fusão da Vibração e da sua Consciência que

ocorrem as mudanças ditas de Consciência.
Enquanto isso não ocorrer, você permanece, obviamente, no nível da consciência fragmentada.

***

Pergunta: por que, quando eu focalizo minha Atenção, com lucidez, nas Vibrações dos pontos OD a
AL, as Vibrações se dissolvem, de algum modo, no meu corpo?

Mas o objetivo foi realizado.
Eu não estou certo de ter apreendido a pergunta.

A partir do momento em que a Consciência se colocar sobre uma zona, um ponto, uma lâmpada em Vibração,
há, efetivamente, fusão da Consciência com esta Vibração.

Naquele momento, a Consciência se expande e se torna ilimitada.
É exatamente o objetivo.

Bem amada, como você quer aceder ao Ilimitado permanecendo limitada a esse corpo e a esta ilusão?
Existe um momento, chamado por SRI AUROBINDO de switch da Consciência.

É exatamente isso que acontece.
A lucidez deve então se colocar sobre a Vibração e sobre a expansão da Consciência.

É o que permite, justamente, passar do limitado para o Ilimitado.
Existe, aí, um déficit que está justamente associado ao que eu poderia denominar uma apropriação da

Consciência limitada pela Consciência ilimitada.
Ou seja, que através mesmo da sua pergunta, você gostaria de levar o Ilimitado e de beneficiar a

personalidade, enquanto que é exatamente o inverso.
A dissolução que é conduzida pela Atenção e pela focalização da Consciência em uma zona, em um ponto, em

uma lâmpada, é justamente o que permite passar a Consciência da limitação para o ilimitado.

***

Pergunta: durante o espaço de alinhamento, focalizando a Atenção nos pontos de enraizamento da
alma e do Espírito, o ouvido direito reage. Por quê?

Bem amada, o contato com a alma, o contato com o Espírito, a focalização da Consciência nos pontos
correspondentes aos chakras de enraizamento da alma e do Espírito, estão em ressonância e em implicação e

em entrelaçamento com o que é denominado Antakarana ou Cordão Celeste.
Obviamente, pondo-se em Vibração, ou colocando a sua Consciência sobre esses pontos, você simplesmente

fez Vibrar o seu Antakarana, refletindo-se pelo que você descreveu.
Vocês descobrem, como nós lhes dissemos, mecanismos novos, em suas estruturas, o que é denominado
energético, o que são denominados meridianos ou Nadis, que os fazem penetrar nos entrelaçamentos da

Consciência ilimitada.
Assim, mesmo por experimentação, sem conhecer o sentido, vocês podem colocar a Atenção sobre uma

Estrela, além de outra, uma outra Estrela, não necessariamente acopladas segundo um circuito, e vocês irão,
do mesmo modo, ativar, vocês mesmos, carismas.

Não há nada de anormal nisso.
Agora, parece-me, jamais foi solicitado, durante o espaço de alinhamento, para colocar a Consciência sobre os

pontos de enraizamento da alma e do Espírito.
Bem amada, eles se ativam espontaneamente.



Existe, de fato, uma ressonância entre o ponto IM e IS e o ponto KI-RIS-TI e os pontos de enraizamento
da alma e do Espírito.

Eles entram em ressonância espontaneamente.
Vocês irão assistir, como eu disse, a manifestações extremamente potentes no interior das suas estruturas.

É preciso acostumar-se.
Acostumar-se, não quer dizer explicá-las, mas acolhê-las.

***

Pergunta: a razão de todo o questionamento seria a falta de Abandono à Luz?

Bem amado, definitivamente, sim.
Quanto mais os dias e as semanas forem transcorrendo, mais vocês irão sair de todo o questionamento para

entrar em uma vivência Vibratória total.
Lembrem-se de que neste mundo limitado, tudo funciona por questionamento, ação/reação e razão.

O que acontece nos mundos ilimitados é exatamente o oposto e o inverso.
Não pode existir questionamento porque tudo é resposta.

Isso é denominado o Conhecimento.

***

Pergunta: isso significa que compartilhar os sentimentos, se nos perguntarem, seria recair na
Dualidade?

Não, isso é um jogo.
Nós atuamos juntos para responder a questões.

O que eu quero simplesmente mostrar é que a própria Vibração é Consciência.
A resposta está em meio mesmo à Vibração.

Vocês não a conhecem ainda porque este Conhecimento é novo.
Isso pede questionamento e interrogação.

Dentro de muito pouco tempo, UM AMIGO lhes dará os elementos essenciais de compreensão.
Mas, ainda uma vez, a compreensão ou o compartilhamento não são experiência vivida.

O mais importante é, e sempre irá permanecer, a vivência e absolutamente não o significado, já que o
significado está presente na própria Vibração, mesmo se vocês não chegarem ainda a decodificá-la.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, eu estarei então de novo presente, de uma
outra maneira, com vocês esta noite.

Eu lhes digo, então, até daqui a pouco.  

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article6f6c.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-29_mars_2011-article6f6c.pdf
29 de março de 2011

(Publicado em 1º de abril de 2011)

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu venho a vocês a fim de dialogar de
Coração a Coração e também, através das suas perguntas, dos seus questionamentos.

***

Pergunta: por que, focalizando sobre o ponto Visão, é mais o ponto Unidade que se ativa?

Bem amada, existe uma relação de ressonância entre Visão e Profundez.
Existe, do mesmo modo, uma relação de ressonância entre Clareza e Visão.

Existe também uma relação entre Visão e Unidade.
Assim então, existem correlações, ‘ressonâncias energéticas’ que, no momento, vocês não conhecem.

Assim, portanto, o que lhe foi solicitado para trabalhar corresponde à ativação de certos potenciais.
Parece-me, entretanto, que isso não foi pedido desde muito tempo.

Existe, neste nível, um processo de aprendizagem que necessita talvez um pouco mais de paciência.

***

Pergunta: focalizando sobre AL e o 11º Corpo, eu tenho a impressão de que esses pontos se tocam.

Bem amado, a razão é muito simples.
Há, efetivamente, como você sente, uma ressonância de proximidade, mas, também, real, nos circuitos de

desenvolvimento desses dois Corpos.
O 12º Corpo e o 11º Corpo, no nível da linha Metatrônica, da Lemniscata Sagrada, se você preferir, estão,

ANAEL – 30 de março de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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efetivamente, ligados por esses circuitos energéticos bem além da linha vertical, pegando circuitos laterais que
passam ao redor dos orifícios da face.
É então normal senti-los como ligados.

Gradualmente e à medida que o 11º Corpo, ligado ao ponto IS do lábio, se desperta, gradualmente e à medida,
os circuitos comuns de desenvolvimento do 12º Corpo e do 11º Corpo estendem-se e então, como eu disse,

eles apresentam e possuem certas estruturas em comum.
Do mesmo modo que Um Amigo, através de um ensinamento preciso, deu-lhes os meios de fazer comunicar o
10º, o 11º e o 12º Corpos, há também uma comunicação relacionada exclusivamente ao 11º e ao 12º Corpos.

***

Pergunta: qual é o papel das diferentes plantas sobre a Terra e por que existem tantas?

Bem amada, a Criação é infinita.
Por que teria que ser concluída, a um dado momento, nesta Dimensão, como em outras Dimensões?

Apesar da falsificação empreendida, desde tempos antigos, a Criação inicial não pôde ser suprimida porque a
vida está obrigatoriamente presente em meio mesmo à falsificação.

A falsificação não pode existir se não houver mais vida.
Assim então, certo número de Consciências minerais sobretudo, vegetais e mesmo animais, permaneceram

conectados à sua Unidade e à sua Interdimensionalidade.
Assim há, por exemplo, mamíferos marinhos, assim há, por toda eternidade, os cristais, assim há vegetais

superiores que vocês chamam de árvores que estão ligadas à sua multidimensionalidade.
Elas são, portanto, de algum modo, os vetores e os intermediários tendo participado, à sua maneira, do não

cancelamento total da Interdimensionalidade sobre esta Terra.
No nível da Consciência humana, isso foi um pouco diferente.

Foi preciso depositar, a cada ciclo, estruturas de ressonância, por outro lado, cristalinas, a fim de manter no
nível da Consciência humana, um mínimo de Luz.

Dessa forma, é dificilmente concebível para eu entrar na função de cada planta.
Obviamente, vários pesquisadores encontraram meios de classificação e de ação.

Em seus tempos que vocês acabaram de viver, durante o século passado, os conhecimentos físico-químicos
tornaram-se os mais importantes.

Eu diria que o conhecimento mais fundamental das plantas, é entrar em contato, como faziam algumas técnicas
xamânicas, com a Essência da planta para perceber o que ela tem a lhes dizer e qual é sua ação.

Assim, este conhecimento se perdeu gradualmente e à medida dos milênios.
Mas, há ainda, em certas tradições, seres capazes de se comunicar com o espírito da planta a fim de deduzir a

sua ação.
Existe, enfim, uma maneira que eu qualificaria de intermediária que é e que responde, eu diria, sobre a lei de

analogia.
Esta lei de analogia corresponde à analogia existente entre uma forma de folha, de flor ou de fruta e a ação em

função mesmo desta forma.

***

Pergunta: por que há tantas línguas utilizadas sobre a Terra?

Isso é do princípio de falsificação.
Isso foi ilustrado, de maneira figurada, pelo simbolismo bíblico da Torre de Babel.

Mas, de fato, a origem é bem anterior.
Existe uma obliteração do sentido primordial das línguas, mesmo se a maioria das línguas faladas e presentes

na superfície desta Terra, relevar de uma raiz comum denominada indo-europeu.
Existe uma ressonância Vibratória.

As línguas correspondem a Vibrações.
A maioria dessas Vibrações e dessas línguas, criadas de todas as partes em função de um número

incalculável de fatores, tem apenas por objetivo, efetivamente, levar a uma divisão.
A maior parte das línguas indo-europeias e, em particular, a língua francesa, remete-os a uma origem bem mais

antiga chamada de silabário original ou originário, remetendo, assim, à linguagem Vibratória do Povo das
Estrelas que não tem mais nada a ver com uma língua constituída de uma coleção de palavras, de símbolos e

de conceitos.
A Vibração Original, que ela seja sob forma sonora ou telepática, corresponde a uma representação.

Esta representação, nos Mundos Unificados, é estritamente a mesma para todo Ser pertencente a essas



Consciências Multidimensionais.
Deste modo, então, um Arcturiano pode perfeitamente se comunicar com um Vegaliano.

Assim, portanto, a ‘linguagem Vibratória’, além da língua e além da pronunciação sonora, existente, por
exemplo, nas Dimensões além do antropomorfismo, pode perfeitamente se comunicar com o seu próprio

cérebro sob forma geométrica, implicando assim em uma ‘decodificação’, embora nem sempre correta, mas,
no entanto, bastante próxima da verdade.

***

Pergunta: quando a árvore é abatida, o que acontece com o seu Espírito?

Ele volta ao Espírito Grupo, sem qualquer problema.
O fato de ter conservado, para uma árvore, a sua multidimensionalidade, faz com que o que vocês poderiam
chamar de tensão ou de estresse do abate, devido à multidimensionalidade conservada da árvore, não se

reflita absolutamente em um sofrimento, no sentido em que vocês o entendem.
A Consciência Multidimensional permite, justamente, evitar esse princípio de ação /

reação condicionante e limitante que vive o ser humano ou as consciências animais não multidimensionais.
A partir do momento em que o plano no qual existia a árvore, nesta Dimensão, não existir mais para ele, o

Espírito reconecta com o Espírito Grupo.
Dito de outra forma, o Espírito de uma árvore abatida não pode permanecer nesta Dimensão onde vocês

estão.

***

Pergunta: em uma outra Dimensão, ele vai tomar forma?

A questão, bem amada, é demasiadamente vaga.
Nas outras Dimensões, como vocês as nomeiam, não existe forma fixa.

A forma é mutável de Dimensão a Dimensão.

***

Pergunta: se a árvore é tão bela nesta Dimensão, não será ainda mais bela nas outras Dimensões,
mesmo se sua forma mudar?

Bem amada, a noção de “mais” é supérflua.
A partir do instante em que a multidimensionalidade existe ou é estabelecida, não pode ali haver “mais belo” em

tal Dimensão ou em tal outra Dimensão.
A forma de uma árvore, o desenvolvimento de uma árvore, em meio mesmo à sua Dimensão, é já o que se

deixa ver da multidimensionalidade.
As ramificações, o desenvolvimento, ilustram, perfeitamente, a multidimensionalidade.

O desenvolvimento das ramificações da árvore obedece ao princípio fractal, em particular de Mandelbrot.

NOTA: o principal trabalho de Mandelbrot foi a proposta de um novo conceito de geometria que ficou conhecida como geometria
fractal. O objetivo desse novo conjunto de objetos foi minimizar as lacunas deixadas pela geometria Euclidiana no que diz respeito

às formas existentes na natureza. Essa nova família de formas geométricas ficou conhecida como ‘fractais’. -
 http://pt.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot 

Isso corresponde, integralmente, a uma imagem se multiplicando ao infinito, sem início nem fim.
É isso que dá para ver nas árvores quando vocês as observam.

Do mesmo modo que a árvore pulmonar na sua estrutura falsificada se desenvolve segundo o mesmo
princípio.

A estrutura denominada fractal é a base do desenvolvimento e do desdobramento infinito das Dimensões dos
Universos e dos Multiversos.

***

Pergunta: é apenas o planeta Terra que apresenta árvores nesta forma?

http://pt.wikipedia.org/wiki/Beno�t_Mandelbrot


Não.
Existem mundos de carbono Unificados, existem mundos multidimensionais à base de silício e à base de

partículas que vocês sequer conhecem sobre esta Terra.
A forma permanecerá flutuante e móvel em função das Dimensões e a partir da Dimensão em que é

observada a árvore.
O desenvolvimento, a ramificação, ela, é uma das características da árvore, presente em todas as Dimensões.

Agora, não há necessidade para uma árvore de estar fixa, como ela o é, pelas raízes, neste mundo.
É mais difícil fazê-los vislumbrar esta multidimensionalidade no que diz respeito a um vegetal.

É ainda mais difícil fazê-los conceber ou vislumbrar o seu próprio Corpo de Estado de Ser nos seus
movimentos e nas suas funções quando vocês mesmos não se prendem.

O que vocês percebem, doravante, e como lhes disseram dois Anciãos hoje, e o que vocês irão perceber de
maneira cada vez mais intensa, corresponde à apresentação do seu Estado de Ser, por reprodução, de algum

modo, se pudermos empregar essa palavra, em meio mesmo à sua estrutura limitada.
É o restabelecimento, portanto, da sua Multidimensionalidade.

O conjunto de circuitos, o conjunto de Vibrações e de percepções que os anima de maneira nova, é apenas o
reflexo, como isso foi dito, dos seus potenciais novos que vocês reencontram que, de fato, são mais antigos.

Isso necessita, ainda uma vez, para vocês que foram privados da sua Multidimensionalidade, de um
reaprendizado.

É exatamente o que vocês vivem, nesse momento.
Mas, é mais difícil imaginar, com um cérebro, o que é, por exemplo, um Arcanjo.

É para isso que vocês têm representações às quais vocês se fixaram, mas saibam que nós não somos de
qualquer maneira esta rigidez.

É então muito difícil conceber, com o seu cérebro, que alguns Arcanjos possam ser Embarcações de Luz e
que outros, ainda, possam ser um simples Tubo de Luz e conter nele uma informação tão abrangente como a

própria Criação na sua totalidade.

***

Pergunta: ao que faz referência o Manto de Miguel?

Bem amada, o Manto de Miguel é semelhante, Vibratoriamente, ao Manto da Virgem.
Existe apenas uma diferença de tonalidade Vibratória.

Esse Manto está diretamente ligado à capacidade criadora do Arcanjo Miguel, como da Divina Maria.
Trata-se do mesmo Manto, esta espécie de capa Vibratória que veste, na Dimensão a mais próxima de vocês,

denominada 5ª Dimensão, o Arcanjo Miguel, como a Virgem Maria.
Mas, Miguel é muito mais do que isso, ele está além da 5ª Dimensão.

Esse Manto reflete então, de algum modo, uma filiação ligada a um potencial de criação e de criatividade dos
Mundos.

Os Arcanjos, como nós lhes dissemos, nós sustentamos as Criações e participamos dessa maneira da
Criação.

Existe uma Ronda Arcangélica, constituída de 12 Arcanjos, intervindo na Criação dos Mundos, apoiando
aqueles que vocês chamam de Mestres Geneticistas, por exemplo, de Sirius.

***

Pergunta: um homem que come animal, prejudica a sua taxa Vibratória?

Bem amado, eu lhe responderia que tudo depende da taxa Vibratória que parte da Alma que come este animal.
Obviamente, nos esforços atuais que realizam a humanidade, para alguns de vocês, para aceder à sua

Unidade, é evidente que a nutrição dita animal pode representar um obstáculo.
Mas, aí ainda, trata-se de uma crença.

Se a crença na sua Unidade e na vivência da sua Unidade forem mais fortes, naquele momento, o animal não
tem qualquer efeito.

Isso dito, a partir do momento em que você viver a sua própria Unidade, de maneira quase constante, não há,
efetivamente, mais necessidade de animais nem mesmo de nutrição.

***



Pergunta: Júpiter mudou, tornou-se mais brilhante do que antes.

Bem amada, isso é estritamente normal.
O conjunto dos planetas desse sistema solar está em fase de transformação intensiva.

A Terra não escapa desta transformação.
A magnitude de Júpiter está, efetivamente, profundamente diferente.

Isso ocorre porque o tamanho de Júpiter foi impactado pela chegada de forças gravitacionais até agora
inexistentes nos planetas chamados de sistema solar interior.

Outros planetas, situados muito mais distante do que Júpiter, já modificaram e inverteram os seus polos, de
modo físico.

A magnitude observada de Júpiter corresponde à transformação de Júpiter em pulsar, quer dizer, em baliza
(estação de emissão) emitindo sinais radiográficos que podem se assimilar, mesmo se isso não for totalmente

verdadeiro, a outro sol.
A composição de gás, como a composição da Radiação de Júpiter, mudaram profundamente.

Mas, é o mesmo para o conjunto dos planetas deste sistema solar.
Júpiter sendo, entretanto, o maior observável a olho nu, dando, obviamente, um espetáculo muito mais visível,

eu diria, do que os outros planetas que necessitam aparelhagens muito mais sofisticadas para observar as
mudanças das quais eles são o objeto.

Agora, mesmo os satélites de Júpiter, como o seu satélite, já mudaram de orientação.

***

Pergunta: o que acontece com Vênus?

Vênus, ele também, iniciou a sua transformação.
Mas os planetas do sistema solar interior, Mercúrio, a Terra, Vênus, Marte e Júpiter se mostram com

modificações de composição química muito importantes que iniciaram, é claro, como sobre a Terra, no nível
dos polos.

É isso que vocês observam.
Existem, no nível de Vênus e de Marte, transformações extremas.

Os ventos solares, os ventos que existem sobre as atmosferas muito tênues, em particular de Marte, estão
profundamente diferentes.

Mas, não esqueçam, entretanto, que o que lhes deixa-se ver, com os seus olhos como com os seus aparelhos,
deste cosmos, é apenas uma imitação cômica de cosmos.

Lembro-os de que a palavra cosmos vem do sumério cusmus que quer dizer “a pele da serpente” e, portanto,
uma ilusão.

O próprio princípio de confinamento, vivenciado pela Terra e pelos seus habitantes, e em todo caso pelos
aparelhos presentes no solo ou ainda em órbita ao redor da Terra, não permite ver ou compreender, ainda, a

verdadeira estrutura do Universo.
Apenas algumas sondas enviadas há muito tempo, e que chegaram aos confins do seu sistema solar, é que

começam a enviar a vocês sinais do que acontece realmente nos Mundos Unificados.
As leis da física aplicáveis sobre esta Terra não são mais de qualquer maneira as mesmas.

***

Pergunta: há vida no interior de Marte?

Bem amada, tem havido Consciências presentes na superfície de Marte, desde muito tempo.
Existem vidas em todas as dimensões dos planetas.

Existe uma vida em carbono presente, efetivamente, no interior deste planeta.
Ela não pertence à Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.

Ela será, portanto, ela também, purificada.

***

Pergunta: é todo o sistema solar que era uma prisão ou somente a Terra?

Bem amado, um sistema solar, na sua totalidade, está aprisionado, como o seu.
Eu falaria de certo número de sistemas solares que foram aprisionados por forças específicas, desde muito



tempo.
Dessa forma, portanto, obviamente, existem camadas isolantes, diferentes segundo o planeta.

Os planetas mais distantes, denominados trans-saturnianos, não têm o mesmo grau de falsificação que vocês.
Mas, ainda uma vez, lembrem-se de que o que vocês veem, não é a verdade, nem a realidade, está alterado

por filtros que vocês poderiam chamar de atmosfera, mas que vão bem além desta simples atmosfera.

***

Pergunta: você poderia nos falar da linguagem Enoquiana?

Há, atualmente, sobre esta Terra, certo número de autores que fizeram parecer o que eles denominam
linguagens Enoquianas.

A linguagem Enoquiana é uma linguagem Vibratória que está assimilada a uma grafia.
Esta grafia está bem além da pronunciação hebraica ou ainda do alfabeto mais antigo denominado “Passing

the River” que é o alfabeto nas esferas das Estrelas.
A linguagem Vibratória é uma linguagem Vibratória vindo das Estrelas.

A tradução que foi feita, nesta Dimensão, não corresponde perfeitamente à Verdade.
Agora, como toda Vibração, elas têm um efeito, obviamente, sobre o ser humano, que isso seja a Vibração de

uma planta, de uma estrela, de um planeta.
Disso vocês sabem com a astrologia e a astronomia.

Deste modo então, tudo é Vibração.
Agora, existe, efetivamente, uma possibilidade Vibratória de elevação, bem real, através desses símbolos, mas

eles são limitados e limitantes.
Por um princípio que é muito simples: o único acesso ao Coração apenas pode ocorrer pelo Coração e

jamais, jamais, por outra coisa do que o Coração.
Assim, portanto, se vocês recorrerem a esta grafia Enoquiana e à pronunciação dos nomes divinos, que são
em número de 81, quer vocês recorram à Vibração de um arcano de tarô, quer vocês recorram a um cristal, o
que quer que seja, se vocês não estiverem no Coração, isso de nada serve e não fará jamais, jamais, sair

da matriz.
O momento não é mais para o conhecimento exterior.

Mesmo sendo o mais luminoso, ele pertence necessariamente a esta matriz.
Somente o conhecimento do Coração e da sua própria Coroa Radiante do Coração é capaz de elevá-los além

da matriz.
Não existe, absoluta e formalmente, qualquer outro meio senão o seu Coração.

Eu desenvolvi isso longamente.
Isso se denomina o Abandono à Luz.

O Abandono à Luz não tem a ver com os seus conhecimentos esotéricos, não tem a ver com os seus
esforços exteriores, não tem a ver com a sua astronomia, com a sua astrologia ou com qualquer outra coisa.
Enquanto vocês forem dependentes dessas técnicas e mesmo de um cristal, vocês não podem ir para o seu

Coração.
Tudo isso representa Vibrações, tudo isso representa níveis de Consciência, que têm um limite, que é o

Coração.
Deste modo, portanto, vocês têm, de maneira mesmo habitual, utilizado símbolos, vocês têm de maneira

mesmo habitual e lógica, até agora, utilizado múltiplas formas de ensinamentos, mas esses ensinamentos, por
definição, como todo ensinamento, são exteriores.

Hoje, o que lhes é solicitado é totalmente outra coisa.
A Passagem ao Coração deve, necessariamente, ocorrer, como disse o Arcanjo Jofiel, pelo Conhecimento

Interior e não mais por um conhecimento projetado do exterior (*).
Hoje, e desde alguns anos, tudo isso não é para excluir, mas, eu diria, pelo menos, para afastar de vocês

como elemento limitante do acesso ao seu Coração.
Se existisse, na superfície deste planeta, uma técnica ou um meio de fazê-los escapar da matriz, isso iria se

saber.
Apenas os Seres que conseguiram esquecer da sua personalidade, e vocês tiveram certo número deles

durante o século passado, é que foram capazes de atravessar a matriz e, portanto, de ter como testemunhar
com palavras, com as suas palavras da época, este outro lado.

Portanto, não pode ali haver testemunhos do que é o outro lado, pois, a partir do momento em que houver
testemunho, já há falsificação porque há interpretação e a interpretação é própria do cérebro e não do Coração.

O Coração jamais interpreta.
O Coração é.

O que lhes é solicitado hoje é para Ser e para vocês desvencilharem-se de todos os seus conhecimentos
exteriores.



Parece-me, aliás, que Cristo bem pronunciou esta frase: “ninguém pode penetrar o Reino dos Céus sem se
tornar de novo como uma criança”, ou seja, esquecer de tudo o que não é do princípio da Criança Interior,

da simplicidade, da humildade.
O conhecimento esotérico, mesmo o mais evoluído, jamais irá lhes permitir entrar no Coração, absolutamente

jamais.

***

Pergunta: isso significa que tudo o que é aprendizado, livros, cursos, não é mais atual?

Bem amado, em termos absolutos, integralmente.
Se você for capaz de se interiorizar e de viver o seu Coração, você não precisa de nada além do seu Coração.

Existe, ainda uma vez, que isso seja no nível das Chaves Enoquianas, através dos cristais, através de
ferramentas exteriores, uma possibilidade de se aproximar do estado de Unidade, mas, jamais, de viver a

Unidade.
A Unidade apenas pode se viver quando há Abandono à Luz e, portanto, quando há certo número de

características que lhes foram dadas: a humildade, a simplicidade, tornar-se novamente como uma criança,
desvencilhar-se de tudo o que não é o Si, isto é, de toda pompa pertencente à personalidade e à sua vida

nesta matriz.
Cristo lhes disse: “vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo”.

Então, como vocês querem encontrar o que vocês são através dos recursos deste mundo?
O Bem Amado Sri Aurobindo, membro dos Anciãos, escreveu também sob o ditado de Cristo: “haverá muitos

chamados e poucos escolhidos”.
Isso é perfeitamente verdadeiro porque muitos foram chamados pela Luz, desde uma geração, um número

ainda maior foi chamado à Luz pelas Vibrações do Espírito Santo vindas do Sol Central desta galáxia, ou seja,
de Sirius, desde agosto de 1984.

Quantos, dentre todos esses seres, penetraram o santuário do Coração?
O Coração não pede nada de complicado.

O Coração pede simplesmente para Ser e para silenciar tudo o que não é do Ser.
O conhecimento dito esotérico, qualquer que seja, jamais será o Ser.

De fato, como puderam se expressar alguns Seres despertos, na totalidade, à sua Unidade, não há nada a
buscar porque tudo está aí.

Há apenas que desvendar e revelar.
Mas, para isso, é preciso que certas atividades, ditas ‘exteriores’, cessem.

Essas atividades exteriores têm, por nome, tanto conhecimento científico como conhecimento dito esotérico,
fossem eles os mais precisos.

A Porta de Passagem do Ego, da Personalidade, ilustrada pelo 8º Corpo, é a Porta Estreita.
Vocês não podem atravessar esta Porta Estreita se vocês próprios não se desvencilharem de tudo o que os
torna pesado, de tudo o que os atravanca e de tudo o que os fazem crer que vocês chegaram ali, porque não

há como chegar à parte alguma a não ser revelar o que vocês são, além da Ilusão.
E isso não pode se realizar por nenhuma técnica, qualquer que seja.

Apenas o Coração abre a Porta do Coração.

***

Pergunta: em que o conhecimento das plantas, por exemplo, poderia prejudicar o acesso ao
Coração?

Bem amada, o conhecimento exterior, aprendido intelectualmente, jamais irá conduzir ao Coração.
Agora, se você viver a Unidade e o Coração, o conhecimento ali está inscrito, na totalidade.

Como é que uma das Estrelas, chamada Hildegarda de Bingen, pôde entregar o conjunto do conhecimento que
era o dela, e que não resultava de qualquer conhecimento no sentido intelectual?

Parece-me, aliás, que ela desenvolveu a maneira que ela acedeu a este conhecimento Interior.
Crer que um conhecimento exterior, o mais panorâmico que seja e o mais extensivo que seja, irá abrir o seu

Coração, é um erro.
Eu não disse nada mais do que isso.

Pelo contrário, se vocês abrirem o seu Coração, vocês são obrigados a ignorar todos os seus conhecimentos
e, naquele momento, revelar-se-á o seu verdadeiro Conhecimento.

Não é à toa que vocês têm, hoje, sobre esta Terra, Almas tomando corpos jovens e sobretudo na faixa etária
que eu diria de 15 a 30 anos, que são Almas que jamais estudaram o menor rudimento espiritual, religioso ou

outro, e que já estão, na totalidade, na Unidade.



A Unidade, a Vibração do Coração (exceto alguns Seres em missão) não utiliza o conhecimento porque o
conhecimento, nesse mundo, é, de qualquer modo, falsificado.

Viver o Si e a Unidade, é a dissolução do ego, integralmente, é se dissolver, como o diz a tradição hindu.
A revelação bramânica é a dissolução do ego, é o Maha Samadhi, é a dissolução em meio a A Fonte.

Obviamente, tudo depende do seu objetivo.
Eu estava falando, naturalmente, da possibilidade de ir para a Unidade, ou seja, para o Coração.

E para aceder ao Coração, vocês ali jamais irão aceder por um conhecimento exterior.
Jamais, é impossível.

***

Pergunta: no entanto, é com o Coração que podemos nos conectar, justamente, além do
conhecimento, com um cristal, com uma planta, com tudo o que constitui este Universo.

Bem amada, você confunde o coração emoção e o Coração Vibratório.
A maior parte dos seres humanos chama de coração o que não é o Coração, e chama de amor o que não é o

Amor.
Nós não falamos das mesmas coisas.

O acesso à Unidade é sair da Ilusão da matriz, é penetrar as esferas multidimensionais.
O conhecimento, mesmo aquele de um dos Anciãos, fosse ele o mais evoluído, jamais lhe permitiu alcançar a

Unidade.
Foi a experiência transcendental, vivenciada a um dado momento, que lhe permitiu atingir a sua Unidade.

Isso vale também para Sri Aurobindo, que foi ainda um grande letrado, mas não é porque ele era letrado que
ele alcançou o Coração e o Supramental.

Foi a mesma coisa para Mestre RAM.
Foi a mesma coisa para Um Amigo.

Não é o conhecimento que confere a Unidade.
Jamais.

Hoje, as circunstâncias espaço-temporais e Vibratórias da Terra criam, é claro, e vocês compreenderam isso,
uma urgência fenomenal porque da realização da sua Unidade irá depender o seu futuro nos Mundos

Unificados.
Então, atuem, se vocês o desejarem, com os conhecimentos quaisquer que sejam, mas eu diria que hoje,

vocês não têm mais tempo, se vocês quiserem sair, em todo caso, da matriz.
Vocês irão sair, todos vocês, mas de diferentes maneiras.

“Busquem o Reino dos Céus”, dizia ele “e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo”.
Mas, se vocês buscarem outra coisa do que o Coração, e esperarem chegar ao Coração, Vibratório, (e não

fazer as coisas com o coração, o que não é de qualquer maneira a mesma coisa), vocês não podem ali chegar.

***

Pergunta: qual é a motivação da Frota Intergaláctica para vir ajudar a Terra se a vontade de bem é
uma noção que pertence a esses espaços?

Bem amada, o conjunto da Confederação Intergaláctica está aí unicamente para assistir ao seu nascimento.
Quem disse que ela modificaria o que quer que seja?

A única coisa que nós fazemos é, de algum modo, nós também, canalizar as energias da Irradiação d’A Fonte,
de Alcyone, de Sirius e cuidar, simplesmente, para que a falsificação não se reproduza.

Mas, apenas vocês é que podem ajudar vocês mesmos, nós sempre lhes dissemos isso.
A intervenção dos Vegalianos ou Anjos do Senhor, não é uma ajuda, é uma evacuação.

Não é de qualquer maneira a mesma coisa.
Crer que vocês vão ser salvos por algo exterior de vocês mesmos é a pior das armadilhas que vocês poderiam

acreditar.
Se vocês esperam que uma Embarcação venha tirá-los de uma guerra, de algo terrível, vocês se enganam.
A Frota Intergaláctica, em todo caso, para as Dimensões que podem intervir (como é o caso das cápsulas

interdimensionais Vegalianas apresentando-se nos seus céus desde o mês de setembro), está aí apenas para
revelar a sua Presença.

Elas permitem e elas sustentam o desvendamento da Luz e irão intervir, em um momento específico, para
algumas Almas.

Isso não pode ser denominado uma ajuda nem uma vontade de bem.



De forma alguma.

***

Pergunta: as informações que vocês nos deram ou as Vibrações que nós recebemos de diferentes
fontes, nos acompanham, apesar de tudo, para esta Unidade.

Acompanhar, sim.
É uma colocação em relação e em comunicação, restabelecendo-os na sua Multidimensionalidade.

Mas, nós não vamos prendê-los pela mão para extraí-los daí onde vocês estão.
Cabe a vocês se elevarem e isso acontece pelo Abandono à Luz.

Os Anjos do Senhor ou Vegalianos, pertencentes aos Mundos de carbono Unificados, como vocês sabem,
portam tecnologias um pouco especiais permitindo vê-los porque, se não, vocês são invisíveis para a Luz já

que vocês estão na Sombra.
Portanto, nós não podemos ajudá-los.

Nós podemos simplesmente propor-lhes uma Luz a fim de que esta Luz se revele em vocês.
As Núpcias Celestes permitiram conscientizar, a um número considerável de seres humanos, o princípio das

Vibrações, tais como vocês as vivem em diferentes pontos da sua estrutura física.
Mas não somos nós que temos, como dizer, do exterior, que agir sobre isso.

Nós sempre lhes dissemos, nós Arcanjos, como as Estrelas de Maria, que elas já estão presentes em vocês.
A Vibração Arcangélica, dado que nós participamos, para a maior parte de vocês, da Criação desse Mundo
desde tempos imemoriais, dado que vocês tomam formas desse mundo, em meio a estruturas em carbono,

nós estamos presentes em vocês, por toda Eternidade.
Nós estamos aí, simplesmente, para nos comunicarmos com vocês e revelarmos, em vocês, a nossa

Presença.
Mas isso, ainda uma vez, apenas pode ser concluído pela Abertura do Coração ou, pelo menos, pela Abertura

da Coroa Radiante da Cabeça e do ponto central.
Lembrem-se de que nós sempre dissemos: “a Luz é Inteligência”, muito mais inteligente do que o cérebro

humano.
A Luz se revela em meio a esse mundo.

Lembrem-se do que disse Cristo: “a Luz brilha nas trevas e as trevas não a reconheceram”.
Agora, a Luz brilha nas trevas e alguns de vocês a reconheceram.

Há, parece-me, um provérbio que diz, na superfície do seu mundo, nesta língua francesa como em outras
línguas: “ajude-se e o Céu irá ajudá-lo”.

Agora, obviamente, nós concebemos totalmente (e nós já lhes dissemos, enquanto Arcanjos e em meio a
Entidades de Luz), que alguns seres humanos, sobre esta Terra, sempre quiseram continuar a experimentação

da matéria.
Obviamente, esta liberdade é absoluta.

Estas Consciências terão necessidade de se projetar, de maneira exterior, em um mundo de carbono.
A diferença, comparado com antes, é que nunca mais haverá, nunca mais, ruptura com A Fonte mesmo se, por

certo tempo, estas Almas que tiverem feito essa escolha, forem imobilizadas em uma forma de carbono.

***

Pergunta: nesses novos mundos em carbono, haverá ainda sofrimento?

Bem amada, a partir do momento em que um mundo, como eu o expressei, por exemplo, para as árvores que
mantiveram sua multidimensionalidade, há apenas o seu olhar separado que poderia ali ver um sofrimento.

Atualmente, os mamíferos marinhos multidimensionais deixam o seu mundo e esta Dimensão.
Então, é claro, vários seres humanos, na vontade de bem, vão querer rezar para esses pobres animais que

sofrem.
Não há qualquer sofrimento.

Eles abandonam, simplesmente, um veículo e retornam à sua origem.
Sirius, para os golfinhos.

Deste modo, então, nos Mundos em carbono Unificados onde não existe qualquer falsificação, a predação não
está presente e, portanto, o sofrimento não existe.

***



Pergunta: as abelhas vão partir novamente para Vênus?

Bem amada, as abelhas partem novamente para onde elas vieram e Vênus não é uma estação de trânsito,
digamos.

Elas foram criadas pelos Mestres Geneticistas de Sirius e pertencem a componentes interdimensionais.
É muito difícil fazê-los compreender isso com palavras.

As abelhas, como vocês sabem, para a maioria de vocês, são um dos símbolos de Cristo e um dos símbolos
da Ressurreição.

É também o símbolo do Comandante dos Melquizedeques.
A abelha está ligada à Ressurreição.

O Comandante dos Melquizedeques é aquele que cuida para garantir a sua própria Ressurreição.
Ele cuida para garantir o retorno da Luz.

As abelhas estão ligadas à Ressurreição.
O que é a Ressurreição?

É a Passagem dos Mundos da Sombra aos Mundos da Luz e isso acontece por uma Dimensão intermediária
onde a vida não está estabilizada que é a 4ª Dimensão na qual vocês entraram em cheio, de plena Alma, eu

diria.

***

Pergunta: em qual Dimensão estão os Venusianos?

Eles pertencem, a maioria deles, não exclusivamente à 5ª Dimensão, do mesmo modo que em Vega da Lyra
vocês têm Consciências que habitam a 3ª Dimensão.

Esses são os Vegalianos chamados também de Anjos do Senhor.
Vocês têm, sempre no nível de Vega da Lyra, o que é chamado de Lyrianos.

Os Lyrianos, na 3ª Dimensão Unificada, são do tipo humano, sensivelmente como vocês.
Vocês têm também, em meio à Vega da Lyra, outros sistemas Dimensionais.

Vocês têm Presenças que estão na 18ª Dimensão.
Agora, compreendam bem que a origem dimensional não é fixa, no sentido que vocês entendem.

Somente a 3ª Dimensão é fixa.
Como isso foi dito, vocês estão fixos em um corpo, em uma forma, em crenças, em pensamentos,

em mecanismos de funcionamento.
Esse não é absolutamente o caso quando vocês ultrapassam os mundos de carbono.

***

Pergunta: por que alguns reconheceram a Luz nas Trevas e outros não?

Bem amada, muitas Almas estão, elas mesmas, além da falsificação, fechadas na sua personalidade.
Elas não podem, até mesmo, suspeitar da existência de outras Dimensões.

Essas Almas não são, no entanto, sombras, negativas no sentido em que vocês poderiam conceber, mas são
Almas que esqueceram a sua Dimensão original.

Essas Almas não podem retornar como tal, abandonar a sua alma para penetrar o seu Corpo de Estado de Ser
e viver, então, uma Ressurreição completa.

Elas precisam, de algum modo, de uma nova aclimatização, de um reaprendizado da Multidimensionalidade.
Estas Almas irão para Mundos de carbono Unificados.

Elas precisam de uma força de Alma e de Espírito particularmente importante para poder manter um mínimo de
conexão consciente com a Luz, além de encarnações extensivas, para não soçobrarem na personalidade.

Ainda uma vez, os Espíritos foram todos libertados para prosseguir o seu caminho nesta Dimensão, mas em
outros locais.

***

Pergunta: nossas diferenças de origens dimensionais nos têm ajudado de maneira especial nesse
caminho de reconhecimento da Luz?



Não, bem amada.
É para isso que lhes foi solicitado para jamais julgar porque vocês não sabem quem habita um corpo no nível

do Espírito.
Vocês têm Seres que se sacrificaram desde Dimensões extremamente elevadas, que passaram por um

antropomorfismo para poder manifestar uma Presença sobre esta Terra.
Portanto, não.

A resposta é não.
Não é porque a origem Dimensional é mais elevada que há uma maior facilidade para despertar.

Obviamente, quanto mais as encarnações foram extensivas e mais a sua chegada foi antiga, e quanto mais
vocês tiveram experiência sobre esse mundo, eu diria que hoje seja talvez mais difícil despertar, o que não é o

caso para as crianças, o que não é o caso para aqueles que vocês denominaram Crianças Índigo ou Cristal.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, todo o Amor do Arcanjo que eu sou os
acompanhe.

Eu lhes desejo um bom retorno à sua Unidade e eu lhes digo até muito em breve.

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

(*) – ARCANJO JOFIEL (21.09.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-jofiel-21-de-...

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=962

30 de março de 2011
(Publicado em 02 de abril de 2011)

***

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

************
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 ~ Processo Vibratório do AQUI e AGORA ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz, eu venho, hoje, expressar-me sobre um conceito, que irá se tornar, gradualmente e
à medida da sua vida, absolutamente essencial para a manutenção da sua Paz e para a instalação em meio à

sua Consciência Unificada, em meio ao Coração e enfim, no seu Estado de Ser.
O que eu tenho para dizer-lhes não é novidade.

Muitas tradições, em particular ‘orientais’, insistiram sobre esta noção.
Ela terá, hoje, toda sua relevância e toda sua importância, bem além da sua simples vida, mas no nível da vida

de todo o planeta.
Eu denominarei isso HIC e NUNC, em latim, que significa Aqui e Agora.

O Aqui e Agora é certamente a condição pré-requisito, essencial, para permitir-lhes, de qualquer maneira
mantendo este corpo e esta consciência fragmentada, sair desta fragmentação e penetrar o seu novo corpo,

aquele da Eternidade.
Então, Aqui e Agora não é unicamente uma compreensão ou uma apreciação mental que seria compreendida,
mas, novamente e outra vez, um ‘estado Vibratório’ que aparece, que se instala, desde o instante e o momento

em que vocês vivem o princípio deste Aqui e Agora.
 Aqui e Agora pode se resumir a uma frase que o Cristo pronunciou, que é: “será que o pássaro se preocupa

com o que ele vai comer amanhã?”.
Obviamente, a sociedade moderna e, em especial, ao nível do Ocidente, tudo fez para afastá-los deste Aqui e
Agora, conduzindo sua consciência e sua vida a sempre prever, a sempre prevenir, a sempre antecipar, e a

sempre definir o seu presente com relação à ‘educação’, com relação à ‘experiência’ e com relação aos
‘condicionamentos’ que, é preciso reconhecer, começam muito, muito cedo na sua vida encarnada, pelo

sistema chamado de ‘educação’.
Educar é conformar algo ao que queremos.

A educação não é, portanto, um sistema de liberação, mas, sim, um sistema de confinamento em meio a certo
número de ‘códigos’, de ‘dogmas’, afastando-os, sempre e ainda mais, do Aqui e Agora.

***

Enquanto adultos, é hoje essencial aceitar, acolher e integrar as noções que eu vou lhes falar em relação a
este ‘Aqui e Agora’.

Porque, Aqui e Agora, quando ele está realmente presente, vai permitir-lhes, pelas Vibrações produzidas,
penetrar o ponto ER e lhes permitir viver o Fogo do Coração.

O ego, a personalidade, vão sempre se manifestar então, com relação ao seu próprio aprendizado, com
relação à sua própria ferida, com relação ao seu caminho, aos seus karmas, ao seu passado.

Deste modo, o conjunto de condutas, de comportamentos e de atitudes que é adotado, é apenas, como
consequência, determinado e condicionado pelo conjunto de experiência ‘anterior’, que isso seja em meio à

educação, em meio às suas experiências, felizes ou infelizes.
Hoje, mais do que nunca, durante o derramamento do Fogo do Espírito, será preciso integrar que o ego vai

buscar no nível da personalidade todas as maneiras possíveis para desviar esse Fogo do Espírito, para
colocar o fogo do ego, quer dizer, para afastá-los, ainda e sempre mais, do Aqui e Agora, cuja única finalidade
é envolvê-los em uma ‘reação perpétua’, para afastá-los sempre mais do que vocês são, em Verdade, a fim de

manter a ilusão desta Dimensão na qual vocês estão imersos.

ANAEL – 1º de abril de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-7bwq6pouUw4/UXw161cPSJI/AAAAAAAABS8/HwkRvFFZpqc/s1600/000+Anael+-+01.04.2011.jpg


***

Aqui e Agora vai bem além da simples meditação, vai bem além da simples pacificação dos pensamentos e
das emoções.

Isso é, entretanto, uma condição indispensável.
Da mesma maneira que vocês conduzem sua vida, em função da presença da exacerbação das ‘emoções’ e
dos ‘pensamentos’, vocês podem estimar, vocês mesmos, a distância que permanece a ser percorrida por

vocês para encontrar Aqui e Agora.
Quaisquer que sejam as Vibrações percebidas até agora, ao nível de algumas das suas Estrelas, tendo-lhes
feito sair do confinamento Luciferiano e tendo permitido ver claramente com o Coração e aquiescer à Luz, é-

lhes solicitado, hoje, com a integração da Luz (*) dar um novo passo, que é aquele pela própria Luz, para
silenciar suas emoções, não pelo constrangimento, porque isso seria também uma emoção, para silenciar o
mental, não também, aí tampouco por uma ação do mental, porque isso seria sempre uma ação do mental,

mas unicamente pelo ‘aspecto Vibratório’.
Aqui e Agora corresponde à Vibração das Estrelas da sua cabeça denominadas IM e IS.

Obs.: os pontos IM e IS estão situados a duas larguras de dedo acima da orelha esquerda e direita, respectivamente.

Ao se instalar no Aqui e Agora, vocês vão silenciar qualquer reação, qualquer pensamento, e também,
qualquer emoção.

Isso quer dizer que vocês não podem decidir, vocês mesmos, silenciar as suas próprias emoções ou o seu
próprio mental.

Apenas a Luz, ela mesma, a partir da sua Vibração, existente ao nível dos pontos IM e IS, é que vai poder
instalar, em Verdade e em Unidade, a Vibração do Aqui e Agora.

Enquanto vocês não estiverem no ‘silêncio’, enquanto vocês não estiverem nesta ‘clareza’ Interior, ligada ao
Aqui e Agora, é-lhes muito difícil desvendar certo número de funções espirituais novas, ligadas às Estrelas.

Um exemplo muito simples vai permitir-lhes compreender o que eu quero dizer: muitos seres humanos, desde
muito longo tempo (e o Arcanjo Jofiel foi muito claro sobre isso (**)) falam e ensinam sobre o discernimento e

a intuição.
O discernimento e a intuição que são relatados é um confinamento em meio à ‘ilusão Luciferiana’, porque eles

são sempre condicionados por suas crenças, por suas adesões e, sobretudo, muito afastados do seu
Coração.

Dessa maneira então, vocês podem aderir a sistemas de crenças ditas ‘espirituais’ ou ‘esotéricas’ (segundo a
linguagem do Arcanjo Jofiel), tendo a impressão, bem real e de qualquer maneira também ilusória, de estar na

Verdade.

***

A Verdade não está nas palavras, a Verdade não está na adesão a conceitos espirituais, ou a crenças
espirituais, porque isso jamais drena para o Coração, porque vocês jamais estão em meio a uma crença

espiritual, fosse ela sua adesão a um dogma o mais puro e o mais oriundo da Unidade. 
Enquanto vocês aderirem a algo exterior a vocês, vocês não estão no Aqui e Agora, porque mesmo o

seu discernimento, a sua intuição, como isso foi nomeado, é profundamente condicionado pelo seu próprio
cérebro, pelo seu próprio inconsciente, pela sua própria experiência e não pela Unidade.

Assim, naquele momento, o que vocês denominam ‘intuição’ é profundamente colorido por reflexos, por
condicionamentos e por sua própria história.

Contrariamente ao confinamento da ilusão Luciferiana, a instalação no Aqui e Agora vai permitir o aparecimento
da ‘visão-clara’ [clair-vision].

A visão-clara está diretamente associada à atividade de duas das Estrelas presentes no nível das Estrelas de
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Maria da sua cabeça, que apenas podem se revelar como cruz da Redenção, acessória e anexa, mas de
qualquer maneira também importante, quando a cruz da Redenção situada entre OD-AL e IM-IS se constitui.

É apenas naquele momento que aparece a visão penetrante, denominada também ‘visão do Coração’,
permitindo-lhes ver precisamente, em uma intuição desprovida dos seus condicionamentos, das suas crenças,

das suas ilusões e das suas próprias emoções.

***

Muitos seres humanos pensam expressar a sua intuição ao fazer escolhas, mesmo quando estas são
enérgicas.

De fato, eles apenas refletem de maneira Vibratória, mas limitada, a sua adesão e a sua concordância com a
sua própria Verdade, oriunda das suas crenças e do seu ego.

Aqui e Agora permite aceder a outro estado, a outra Consciência, em que o conhecimento vem do Coração,
em que o conhecimento não vem da intuição, nem vem do que era denominado 3º olho, mas vem realmente da

Coroa Radiante da cabeça tendo fecundado a Coroa Radiante do Coração, reunificadas pelos pontos ER.
Deste modo, instalar-se no Aqui e Agora é silenciar o mental, é silenciar as emoções.

Assim, se se manifestarem, na sua vida, ‘estados emocionais exacerbados’, fora mesmo do seus estados
Interiores, assim, mesmo se em sua vida se apresentarem ‘preocupações mentais’ (essencialmente ligadas,

por exemplo, a esse momento, aos medos ou a projeções de medo que existem em relação aos eventos que
vive a Terra), vocês não podem penetrar o Coração, vocês não podem estar no Aqui e Agora.

Gradualmente e à medida que vocês se centrarem no Aqui e Agora, pela Vibração, bem além do Fogo do ego,
vocês vão poder começar a viver estados Interiores de Paz, onde nenhuma preocupação mental ou emocional

pode vir preocupar, até mesmo, o seu caminhar em meio a esse mundo, bem fora dos seus estados de
alinhamento ou de meditação, porque, a que lhes serve viver estados Unificados, durante as suas meditações,

se, fora desses períodos, vocês recaem sob o controle e o domínio do seu próprio ego.

***

O ego ainda não está morto, porque vocês ainda estão presentes na superfície desse mundo.
O ego não tem que morrer, mas ele tem que ressuscitar em meio ao Estado de Ser.

A armadilha do ego é fazê-los crer, justamente, que ele é, ele também, Luz, ao passo que, de fato, vocês estão
apenas sob a influência de certos condicionamentos criados por suas próprias feridas ou por suas

próprias alegrias.
Estar Aqui e Agora é totalmente independente da sua própria história.

Estar Aqui e Agora é totalmente independente da emoção que vocês vivenciaram talvez no instante anterior ou
a milhares de anos.

Estar Aqui e Agora permite, Vibratoriamente, acender os pontos IM e IS, percebê-los, senti-los, e é naquele
momento que vocês poderão penetrar a visão-clara, o conhecimento do Coração, por intermédio da ativação

do ponto ER da cabeça e do ER situado ao nível do 9º corpo, no peito.
Tomem cuidado para não se iludirem vocês mesmos acreditando que vocês chegaram à Unidade da Luz, e

essas testemunhas são, além da Vibração percebida e vivenciada, a ‘persistência’ de seus
estados emocionais ou mentais que os afastarão, no período atual, cada vez mais, do seu Estado de Ser,

mesmo se, hoje, alguns de vocês tenham percorrido um caminho considerável, isso nós o sabemos.
Não é intenção culpá-los, mas sim ‘atrair a sua atenção’ para os seus próprios modos de funcionamento, nos

tempos que se desenrolam agora sobre a Terra.

***

Não pode haver acesso ao Estado de Ser fora do Coração.
A porta do Coração, a humildade, a simplicidade, precisam também estar na percepção das Vibrações da Luz
Una, essencialmente ao nível da Coroa Radiante da cabeça, e, sobretudo, especificamente dos pontos IM e

IS.
O que quer dizer, por outro lado, que se vocês colocarem a sua consciência, vocês mesmos, sobre os

pontos IM e IS, vocês vão se recentrar no HIC e NUNC, ou seja, no Aqui e Agora.
Vocês vão então recriar as circunstâncias propícias para viver a Unidade e a verdadeira visão-clara, e não a

‘intuição’, que será sempre condicionada pela história pessoal e pelo seu ego.
Desta forma, naquele momento, também, as suas próprias percepções Vibratórias serão, de qualquer maneira,

outras.
Elas não se farão mais sob a influência das forças ditas etéreas, ou do Fogo do ego, mas exclusivamente sob

a influência da Luz Vibral Una.



***

A qualidade e a intensidade das percepções, isso foi desenvolvido, é amplamente diferente entre o Fogo do
ego e o Fogo do Espírito, entre a manifestação da energia vital prânica e a manifestação da energia dita Luz ou

Luz Vibral.
Essa é uma primeira etapa.

Se vocês se centrarem, se vocês chegarem a perceber, por simples atenção e consciência, os
pontos IM e IS, vocês irão constatar, muito rapidamente, que os estados emocionais que eram os

seus até agora, vão se afastar.
Vocês irão também constatar, bem depressa, que vai se tornar muito mais fácil parar o fluxo contínuo dos

pensamentos, e, gradualmente e à medida, vocês saberão pertinentemente quando um ‘pensamento’ emerge
ou quando um ‘impulso’ emerge, se este vem da alma ou da personalidade, ou ainda se ele vem lá de cima,

isto é, do Espírito.
O impulso do Espírito é sincero, ele não se acompanha de qualquer dúvida, de qualquer dualidade e de

qualquer pergunta, contrariamente ao impulso da alma ou impulso mesmo do ego que vai envolvê-los nos
processos de ‘discriminação’, de pseudo-intuição e de pseudo-discernimento, onde de qualquer maneira é

apenas referência à sua própria experiência e os remete, inexoravelmente, à sua própria história nesse mundo,
mas absolutamente não à Luz Unitária.

***

Estar no Aqui e Agora é então um ato ‘Vibratório’.
Obviamente, este ato Vibratório não é destinado, unicamente, a fazê-los encontrar a paz em seus estados de

meditação, em seus estados de alinhamento, mas é destinado a conduzir sua vida nos atos os mais simples, a
fim de que o conjunto de sua vida desenrole-se sob a influência da Luz Vibral, ou seja, no Aqui e Agora, ou

ainda, se vocês preferirem, que sua ação seja conduzida pela Graça e não mais por qualquer reação oriunda
do ego ou dos condicionamentos pré-existentes.

Muitos enganos vão vir disso.
Alguns seres vão, apesar da abertura da Coroa Radiante da cabeça, desviar as energias da Luz Vibral, para se

instalar de novo, sem o saber, em um primeiro momento, no nível da ilusão Luciferiana.
Isso irá se expressar pelo reaparecimento do que é denominado a ‘venda do 3º olho’ situando-se

exclusivamente sobre a parte anterior da testa e desenhando, mesmo atualmente, para aqueles que ali estão, o
triângulo Luciferiano, com o ponto central.

Esse será o marcador indelével de que vocês recaíram no nível do ego e de que vocês se afastaram do seu
próprio Estado de Ser e da sua própria Unidade.

Obviamente, neste nível, poderá aparecer certo número de siddhis, certo número de ‘poderes’ que irão seduzir
ainda mais o ego porque, quando vocês estão confinados no nível do ‘3º olho’, podem se instalar

comunicações que não são interdimensionais, mas unicamente ligadas às esferas telepáticas ‘astrais’, ligadas
às forças opostas, na totalidade, à Unidade da Luz e à instalação da Nova Dimensão sobre esta Terra.

***

Vários seres humanos, em uma ‘vontade de Bem’, acabaram aprisionados, a despeito de si próprios, na ilusão
da Luz, na ilusão do Coração, na ilusão da Unidade.

Hoje, pelo desdobramento da Luz, é-lhes incomparavelmente mais fácil saber aí onde vocês estão, desde que
concordem que querem vê-lo.

Ou vocês Vibram no nível dos pontos IM e dos pontos IS, e sobre o conjunto, ou sobre a metade da Coroa
Radiante da cabeça, estendendo-se desde a testa até esses pontos, ou vocês estão fechados, pela Vibração
da Luz que desce, vocês mesmos, no nível do triângulo Luciferiano, ou seja, entre os ponto AL, Bem e Mal.
Deste modo, esta simples percepção, real, Vibratória, permitir-lhes-á compreender prontamente sob qual

influência acontecem as suas ações.
É o Fogo do ego ou é o Fogo do Espírito?

O Fogo do ego irá levá-los inexoravelmente à ilusão Luciferiana.
O Fogo do Espírito irá levá-los ao Abandono à Luz e à integração de ainda mais Luz permitindo então ativar, e

somente naquele momento, o ponto ER do seu peito.
Aqueles de vocês que ainda não perceberam, de maneira permanente, a Vibração do chakra do Coração ou da

Coroa do Fogo do Coração, vão poder, por este método extremamente simples, desde agora, poder se
instalar, Aqui e Agora, e viver o Fogo do Coração ou Fogo do Espírito.

***



Aqueles que, mais uma vez, se re-aprisionaram aos cuidados da ilusão Luciferiana, após terem, apesar de
tudo, iniciado um processo de Despertar, fazem parte daqueles que São João denominou: “haverá muitos

chamados, mas poucos escolhidos”.
Os chamados serão aqueles que vivenciaram a Luz, e que decidiram (e, ainda uma vez, não cabe a ninguém

julgá-los) se fechar na ilusão Luciferiana, ou seja, em meio às estruturas de carbono.
Eles deverão então passar por um novo aprendizado, em mundos de carbono, contudo, sem que haja ruptura

da Fonte.
Agora, nos tempos extremamente curtos restando a percorrer nesta Dimensão, é para isso que vocês devem

trabalhar.
Esta questão deve persegui-los permanentemente, não de maneira mental, mas de maneira realmente

consciente: “eu estou no Aqui e Agora, ou eu estou em outros lugares?”. “Eu estou nas projeções do ego,
manipulando a Luz, ou eu estou realmente no Abandono à Luz?”.

Os marcadores tornar-se-ão cada vez mais presentes no plano Vibratório, e esses são as Estrelas IM e IS.
Isso antecipa, em vista da urgência, o que revelará, em agora uma semana, UM AMIGO, sobre os circuitos

energéticos novos da Consciência, correspondendo à ativação dos novos corpos, e à fusão da Coroa Radiante
da cabeça com as chaves Metatrônicas, dispostas ao nível dos corpos sobre o peito, a garganta e a face.
Desta forma, vocês compreenderão e viverão, de qualquer maneira, o sentido das palavras que nós lhes

demos sobre o fato de que a Consciência é Vibração.
Agora, a consciência do confinamento é, ela também, uma Vibração.

O ego vai se fazer sentir, em toda sua Verdade, mesmo para aqueles que, até agora não tinham qualquer
noção de energia, de Vibrações.

Tornar-se-á então cada vez mais fácil, para o conjunto da humanidade, perceber essas Vibrações.
Será conveniente então saber se essas Vibrações são originadas e se manifestam através do Fogo do ego ou

se elas são oriundas da transcendência do Fogo do Espírito, ao nível do Fogo do Coração.
A diferença é fundamental, eu lhes dei uma chave importante, permitindo-lhes se instalar e verificar, por vocês

mesmos, se vocês estão realmente, Aqui e Agora, ou se vocês estão na sedução do ego.
Novamente, seja o que for que vocês viviam vocês não têm que julgar o outro.

Isso diz respeito, a vocês, com vocês mesmos.

***

Então, naturalmente, aquele que está na Unidade do Aqui e Agora vê cada vez mais claramente aquele que ‘é
como ele’ e aquele que ‘não é como ele’.

Isso não leva a um julgamento, isso não leva a um discernimento, isso leva a uma aceitação da liberdade de
cada caminho, de cada direção, e de cada futuro.

A sabedoria e a humildade e a simplicidade decorrem daí.
Eis as poucas palavras que eu tinha para pronunciar, eu não tenho outras, mas se existirem questões,

exclusivamente sobre esse processo Vibratório do Aqui e Agora, quanto aos próprios sintomas do Aqui e
Agora, então, eu bem desejo avançar com vocês mais profundamente sobre o conceito que eu acabei de

definir.

***

Pergunta: você estava falando sobre percepções de pontos de vibração, em particular IM-IS, o que
acontece quando não se sente mais o ponto, mas como uma zona de vibração?

Isso corresponde exatamente à mesma coisa.
Efetivamente, alguns de vocês não percebem precisamente o ponto, mas a ‘Vibração’ do triângulo ou de

uma zona.
Esta zona é a zona lateral da Coroa Radiante da cabeça.

Agora, alguns de vocês sentem exclusivamente a parte posterior, denominada o ‘triângulo da Terra’.
Isso assinala uma transmutação do triângulo do Fogo falsificado, situado entre AL, Bem e Mal, e então uma

transcendência do Bem e do Mal, em curso em meio às suas estruturas, permitindo-lhes desembocar no Aqui e
Agora.

Só o confinamento em meio ao triângulo Luciferiano, situado na parte central da testa, é sinal de que algo os
leva para o ego, ou seja, para seu ‘próprio ego’.

Isso vai se tornar cada vez mais sensível, mesmo para aqueles cuja Coroa Radiante da cabeça foi ativada até
agora.

Vai existir uma espécie de ‘fortalecimento’ de zonas Vibratórias ao nível da cabeça.
O que vocês irão perceber, ao nível dessas Vibrações, diz-lhes precisamente lá onde vocês estão.



Novamente, não unicamente em meio aos seus espaços Interiores, mas em sua vida a mais trivial.

***

Pergunta: o que quer dizer quando se percebe o ponto ER mas não o ponto IM e IS?

Se o ponto ER do Coração está desperto, isso significa que vocês estão no Coração.
Não há mais então que se colocar a questão do ponto IM e IS.

Lembrem-se de que alguns de vocês estão em estágios mais avançados, ou menos avançados, em relação a
vocês.

O que eu disse é de uma ‘maneira geral’.
Mas alguns já atravessaram esta etapa eles próprios e outros, ainda não.

Assim, portanto, se o ponto ER da cabeça ou do Coração está ativo, após ter, é claro, percebido a Coroa
Radiante da cabeça, isso significa que há uma migração da sua consciência para o Coração e, então, para o

Estado de Ser.

 ***

Pergunta: é a mesma coisa o ponto ER ser o da cabeça ou aquele do 9º corpo?

O ponto denominado ER, ao nível do 9º corpo, está em ressonância e está conectado ao ponto ER da cabeça,
como alguns de vocês já o percebem.

Deste modo então, se vocês estão instalados, de maneira ‘permanente’, no Aqui e Agora, ou se a humildade e
a simplicidade, em sua majestade, permitiram transcender o ego, então, não há mais necessidade de estar no

Aqui e Agora, porque vocês ali estão sistematicamente pela Vibração do Coração do ponto ER.
Isso não os impede, nos momentos de desestabilização, qualquer que seja a origem, de colocar a sua atenção

sobre os pontos IM e IS da cabeça, a fim de recentrá-los no Fogo do Coração, e de não serem arrebatados
pelo Fogo do ego planetário.

***

Pergunta: o Fogo do Coração é um calor junto com uma Vibração?

Bem amada, isso pode ser os dois, ou de maneira concomitante, ou em alternância, ou por períodos.
Esse Fogo, denominado Fogo do Espírito, manifestando-se ao nível do Coração e do corpo, corresponde ao

que poderíamos denominar uma ‘irradiação pela Luz’, uma Vibração extremamente rápida de partículas
adamantinas, proporcionando um Fogo que não queima, mas que “pode existir” doravante, cuja expressão
(quando ele está instalado e nem sempre na sua fase de instalação) pode levar a perceber, ao nível da sua

consciência, uma sensação de ‘morte iminente’, ou de ‘transformação iminente’, a tal ponto que isso pode ser
reparado ou será reparável, para alguns, correspondendo perfeitamente ao que Sri Aurobindo havia

denominado o switch da consciência.
Assim, portanto, a percepção, para cada um, pode ser diferente.

Esse Fogo é o Fogo do Espírito.
Não se esqueçam de que vocês estão prestes a realizar o Estado Crístico, KI-RIS-TI, Filhos Ardentes do Sol.
Alguns de vocês, quando estão no sol, sentem o calor, outros sentem ‘alfinetadas’, outros sentem a Vibração,

mas é o mesmo processo inicial.
Vocês o compreenderam, o que faz a diferença, não é que seu mental se apreende da Vibração para saber e
compreender se se trata de um Fogo, de ‘alfinetadas’, de um calor ou de um frio, mas, sim, da localização da

própria Vibração.

***
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Pergunta: é isso também, se não se sente os pontos, mas uma zona global?

É exatamente o que eu disse.

***

Pergunta: ao que pode corresponder a impressão de ter a cabeça como
erguida?

Isso corresponde a pôr em movimento o que é denominado o 13º corpo,
corpo de Bindu, ‘corpo de cristal’, onde se situa a sua Merkabah individual, ou

veículo ascensional, se vocês preferirem.

***

Pergunta: por que sentir o ponto ER da cabeça quando se olha para alguma coisa?

É a ativação da consciência Unitária (***).
Isso faz parte, aliás, de técnicas de meditação.

A contemplação, com o Coração, de um objeto na natureza, pode perfeitamente desencadear isso.
Isso significa que, naquele momento, Bem Amado, você está alinhado com o seu próprio Coração.

***

Pergunta: por que, ao ativar IM e IS, eu sinto mais os pontos Clareza e Profundez?

Isso corresponde à aplicação do que eu denominei a ‘visão-clara’ ou visão profunda do Coração.
Eu lhes falei da ‘Cruz da Redenção’ [Cruz Central] que vocês todos conhecem, entre AL e OD, IM e IS.

Existem outras cruzes [cruz anterior e cruz posterior] (****).

***

Pergunta: quando se está na Atenção e na Intenção, se está igualmente no Aqui e Agora?

Necessariamente.
Eles estão, aliás, em equivalência, mesmo a Ética e a Integridade, que podem ao nível da cruz fixa, passar de

uma a outra, ou sobre o eixo AL-OD, ou sobre o eixo IM-IS, o que explica que aqueles entre vocês que
percebem esta Cruz da Redenção estão redimidos na Luz da Unidade.

***

Pergunta: junto com os pontos IM e IS, eu sinto a projeção na frente do triângulo, sobre a testa, cuja ponta
desce até a raiz do nariz.

Isso corresponde à reversão e ao final da ilusão Luciferiana.
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***

Pergunta: eu senti o lado esquerdo do corpo que tremia, depois o lado direito, e em seguida, eu escutei um
som muito forte, como um assobio muito potente.

Bem Amada, isso é denominado a integração da Luz e a passagem no Estado de Ser.
Os sons (alguns de nós lhes falamos longamente), que isso seja os sons Interiores, que devem efetivamente

ser percebidos, agora, também, no exterior, alguns de vocês começaram a escutar esse som.
Bem além do som da alma e do Espírito, isso é chamado de Som da Unidade, Coro dos Anjos, Som do Céu e

da Terra, despertos à sua Unidade.
É o que vive seu Coração, é o que vive seu corpo, é o que vive sua Consciência, por intermitência, no

momento.

***

Pergunta: esse som pode se prolongar?

Para aqueles de vocês que são os mais adiantados, ele é doravante permanente, e ele se amplia a cada dia.

***

Pergunta: eu sinto as energias ao nível da cabeça, do coração, eu vivo manifestações de grande alegria,
independente dos eventos exteriores, mas eu não escuto o som. Isso significa que eu estou no amor

emocional?

Bem Amada, a questão vem do seu mental, e então do ego porque, a partir do momento em que há Vibração
da Coroa Radiante da cabeça e da Coroa Radiante do Coração, mesmo se o som não está ainda presente, ou

muito distante, é claro que há acesso ao Estado de Ser.

***

Pergunta: esse som pode estar presente unicamente de um lado ou dos dois lados simultaneamente?
Os dois são possíveis.

***

Pergunta: durante um espaço de meditação, eu percebi, vendo, imagens de mulheres se transformando em
imagens de monstros.

Bem Amado, toda imagem sobre o olho da consciência é, por Essência, Luciferiana.
Assim, portanto, se durante um processo Vibratório Unificado, chegam algumas imagens, isso são os seus

próprios monstros que se eliminam.

***

Pergunta: quando a vibração é muito forte, é normal sentir como queimações no esterno, nas partes
intercostais e nas vértebras que correspondem à parte de trás?

Sim, isso pode ser perfeitamente normal, haja vista a intensidade da Vibração Luminosa que chega,
atualmente.

***

Pergunta: isso corresponde à integração, no corpo, desta Luz Vibral?



Isso pode ser, mas isso podem ser, também, resistências Interiores, ao nível do ego desse corpo físico, à
instalação da Luz.

Os dois estão, em geral, aliás, juntos.
Se vocês já estivessem na Unidade, sobre um mundo em carbono Unificado, não seria mesmo questão de

falar-lhes de estados Vibratórios que se instalam atualmente, porque vocês estariam imersos,
permanentemente, no interior.

***

Pergunta: o que nos é solicitado é, portanto, ser como uma criança, ou seja, não ter passado e reagir com o
coração, no aqui e agora?

Não há reação, no Coração, há ação justa.
Isso não é mais uma reação.

A reação é sempre procedente da dualidade.

***

Pergunta: agir como uma criança corresponde a isso?

Sim, na condição de que isso seja realmente a criança Interior e que isso não seja a criança rebelde, ou a
criança egotista.

Para isso, vocês têm as Vibrações para saber onde vocês estão, e o que vocês fazem.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, a minha Luz azul desce em vocês e ressoa em vocês, com o meu Amor e a minha
Gratidão.
Até breve.

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

(*) – ARCANJO ANAEL (29.03.2011) – ‘Integração da Luz’:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-29-de-m...

*
(**) – ARCANJO JOFIEL (31.03.2011):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-jofiel-31-de-...
 *

(***) – UM AMIGO (14.03.2010):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-14-de-marco-de-2010-autresdimensions

*
(****) – UM AMIGO (17.09.2010) – ‘YOGA DA UNIDADE – 1’ (1ª Parte):

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1 

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=966

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-14-de-marco-de-2010-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-yoga-da-unidade-1
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=966
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-jofiel-31-de-marco-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-29-de-marco-de
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
https://googledrive.com/host/0B4s8EIg3vxlDLTViZms1VWRiTlk/audio/Can...

 Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, recebam Graças e Bênçãos e Comunhão
entre vocês e mim e entre mim e vocês.

Eu estou com vocês para responder aos seus questionamentos relativos ao Espírito.
Assim então, eu os escuto.

***

01 - Pergunta: é preciso hoje deixar a minha “missão de alma” para consagrar-me à Luz?

Bem amada, qual pode ser a missão de alma senão consagrar-se à Luz?
Todo o resto são apenas desvios e voltas privando-a da sua própria Unidade.

Somente você mesma sabe o que você tem que realizar.
Nenhuma informação exterior pode intervir nas suas escolhas e decisões.
Pois, assim que houver um conselho, você segue então esse conselho.

Seja qual for esse conselho sensato, mesmo de um Arcanjo, mesmo de CRISTO em pessoa, naquele
momento, você não é mais você mesma.

Hoje, a Vibração da Luz Una os chama, uns e outros, de diferentes maneiras, ou sob a forma de impulso de
alma, ou sob a forma de urgência se manifestando pela manhã ao acordar, mas, em qualquer caso, somente a

sua Consciência deve decidir o que fazer.
Além da sua experiência e do seu caminho pessoal, não há, hoje, urgência senão aquela de realizar o que

vocês são.
Realizar o que vocês são, Sementes de Estrelas, Filhos da Luz, não tem
necessidade do seu caminho de alma que é, ele mesmo, uma volta e um

desvio, como eu disse.
Hoje, não é mais tempo, se vocês sentirem isso, de ir ao exterior de vocês

mesmos.
É tempo de entrar em vocês.

Tudo depende, é claro, do que você considera como futuro.

ANAEL - 07 de abril de 2011 - Autres Dimensions
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***

02 - Pergunta: nas minhas práticas profissionais, eu devo ignorar tudo o que me é comunicado dos
outros planos?

Bem amada, há uma série de informações que são transmitidas pelos planos interdimensionais.
Se isto lhe disser respeito diretamente, por que você quer ignorar?

Aceite, entretanto, que, sejam quais forem os instrutores, a questão que você deve se colocar, e que cada ser
humano, hoje, deve se colocar, é a seguinte: “o que eu posso fazer e qual é o meu objetivo, qual é o meu

propósito?”.
A partir do momento em que você mesma definir o seu próprio objetivo, você define o que deve fazer e o

que ser, seja o que for que nós possamos dizer, uns e outros, seja qual for a nossa origem Vibratória.
No que se refere à noção de “salvador”, obviamente, SRI AUROBINDO falou do seu próprio “salvador” Interior

e não de qualquer salvador no exterior de você.

***

03 - Pergunta: o que é o Espírito?

O Espírito é a parcela indestrutível, ilimitada e livre, vivendo a Autonomia, ainda que lhes tenha sido ocultada.
O que vocês vivem, hoje, neste final dos tempos, desta Dimensão, corresponde ao seu retorno à Unidade.

O Espírito é Unidade.
O Espírito é Um.

O Espírito é Vibração.
Trata-se da Consciência que vocês podem verificar e experimentar nesta Dimensão.

Esta experiência confere a Alegria Interior (denominada Samadhi) e confere o Estado de Graça
(denominado Sat Chit Ananda).

O Espírito não pode ser definido em palavras.
Ele pode apenas ser vivenciado, pois nenhuma palavra, nenhuma concepção pode apreendê-lo.

Da mesma maneira, vocês poderiam falar da Luz (e, aliás, vários ensinamentos fizeram isso) sem, no entanto,
viver a Luz.

Da mesma maneira, vocês podem falar do Espírito, ler coisas sobre o Espírito, isso não significa, entretanto,
que vocês vivem o Espírito.

O Espírito manifesta-se pelo Fogo, um Fogo Interior, manifestando-se inicialmente nas Coroas, e despertando,
como finalidade, o conjunto dos seus Centros, o conjunto das suas células e lhes permitindo viver a sua

Dimensão de Filhos Ardentes do Sol, de Sementes de Estrelas, de Sementes de Eternidade, o retorno à sua
Unidade.

***

04 - Pergunta: o que significa “estabelecer-se na própria Presença”?

Bem amado, nenhum elemento, aí tampouco, poderia definir o que é “estabelecer-se na própria Presença”.
Trata-se de uma Vibração que os percorre, trata-se de um estado que é seu e que se reflete pela percepção,

totalmente clara e totalmente Unificada, do que vocês são, além da Ilusão.
É, de alguma forma, transcender a personalidade e viver o Espírito.

Viver a sua própria Presença é um estado de Vibração e de Consciência manifestando-se por uma modificação
importante da própria percepção da sua própria Consciência, extraindo-os do confinamento, de maneira

temporária, e estabelecendo-os em meio à Unidade do seu Coração.
A Presença é um ‘estado Vibratório’ dando sentido e direção ao que vocês

são.
Alguns de vocês talvez tiveram a possibilidade de ouvir o Arcanjo URIEL que
está aí, no seu Ser Interior como no exterior, para colocá-los em ressonância

e permitir-lhes viver, com um impulso, com um lance de Luz exterior,
favorecer a sua reaproximação e, se possível, estabelecê-los diretamente no

seu próprio Coração.
A Presença nada tem a ver com a lucidez ou com a consciência da

personalidade.
É um estado de Supra Consciência onde o conjunto dos limites impostos pela personalidade é varrido de uma
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só vez, levando-os a abrasar a experiência denominada Despertar (ou, ainda, a alcançar a Iluminação real),
nada mais tendo a ver com a ilusão falsificada da iluminação do 3º olho.

Trata-se da totalidade do estabelecimento da sua própria Consciência, em meio ao seu Coração e, também,
em meio à Coroa Radiante da cabeça.

***

05 - Pergunta: de onde vem a percepção de que a minha casa não me
comporta mais?

Bem amada, são os momentos e os instantes que vivem a Consciência,
denominada Supra Consciência, fazendo-os realizar, compreender e

perceber que os contextos de vida nos quais vocês estiveram confinados e
limitados, não podem mais comportar o que vocês se tornaram.

Deste modo então, através da sua percepção, você compreende que a sua
casa não é mais a sua casa porque a sua Casa é o Universo inteiro.

***

06 - Pergunta: no meu caminho espiritual, a emoção é um freio?

Bem amada, a emoção será sempre da ordem da reação.
Alguns ensinamentos falam-lhes da emoção como um elemento motor da espiritualidade.

Nada pode ser mais falso já que enquanto vocês abrigarem emoções, vocês não podem alcançar a sua
Unidade, que é um estado de Graça totalmente independente de qualquer emoção.

A emoção é um freio porque ela corresponde às Vibrações pesadas e densas, chamando-os em meio à
personalidade, mesmo no que vocês denominam beleza, para manifestar o que é oposto ao estabelecimento

na sua Unidade.
Nós estamos perfeitamente conscientes de que vários ensinamentos que se baseiam, justamente, nas

emoções, são destinados a fazê-los viver estados emocionais exacerbados, fazendo-os crer que vocês estão
despertos.

Nada é mais falso.
A emoção, quando ela é levada ao seu clímax, vai conduzi-los, diretamente e em linha reta, para a Ilusão

Luciferiana denominada Iluminação, nada tendo a ver com a Luz da Unidade.
A emoção pode, certamente, servir, neste mundo, para manifestar e exprimir a beleza, quer seja em um mundo

artístico, quer seja em um gesto do corpo, mas a emoção, mesmo se às vezes beirar o êxtase, jamais será
o Samadhi, nem a realização da sua própria Unidade.

Muito pelo contrário.
Ela os afasta e os leva a caminhos secundários porque a Vibração da emoção, mesmo se ela for alegria total,

será apenas prazer e sempre irá corresponder ao seu plexo solar ou ao 3º olho, mas jamais ao Coração.

***

07 - Pergunta: a doação de si e a humildade são as portas para a Unidade?

Eu diria, bem amado, que essas são, na sua linguagem, os ingressos de entrada.
Ninguém pode penetrar no Reino da Unidade sem se tornar, ele

mesmo, humilde e simples.
A doação de si, na condição de que não seja vivenciado no sentido do sacrifício, no

sentido religioso, pode, efetivamente, contribuir para estabelecerem-se em meio à sua
própria Presença sagrada na Unidade, na condição de que a doação de si não seja

condicional, não seja procedente de uma Crença, mas, realmente, de um Abandono à
Luz porque o Abandono à Luz é, efetivamente, uma doação de si.

***

08 - Pergunta: a afirmação “Que a Luz seja no meu interior como no meu exterior”, vai ao sentido do
Abandono à Luz?

http://api.ning.com/files/vzRTXg1coSwCMPd0uutHblv2mtnVxqttX6wZqVbOp7Q*HyFE6bQxNNWAm5YyLvgDekSsCWU*Dc6UEM8lw5G*ywLH4X0ySBdl/00fonteLIGHTTTenderness300x397.jpg
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Naquele momento, bem amado, não faz qualquer diferença entre o interior e o exterior e afirme simplesmente
“Que a Luz seja”.

Porque, a partir do momento em que você distinguir um interior e um exterior, significa que, de algum modo,
você está ainda identificado com uma entidade separada do que é exterior.

A partir do momento em que a consciência considerar que há um interior e um exterior, isso, de alguma forma,
mantém a separação e os impõem a colocar os próprios limites ao que vocês são.

Portanto, enquanto você considerar que uma árvore ou que um irmão encarnado é exterior a você, você não
poderá viver, integralmente, a sua Unidade.

***

09 - Pergunta: eu não tenho nenhuma pergunta, mas eu gostaria simplesmente de expressar a
minha gratidão.

Bem amada, conforme o Arcanjo JOFIEL lhes disse, há vários anos, e mesmo recentemente, a pergunta pede
uma resposta.

Existem, em meio à sua Unidade e à sua própria Graça, todas as respostas úteis à sua Unidade.
Estabelecer-se na Graça é, efetivamente, não mais ter pergunta, é, efetivamente, não mais questionar,

mas Ser.
Algumas perguntas, entretanto, para os Seres a caminho da sua Unidade e da Graça, passam ainda por

questionamentos.

***

10 - Pergunta: quando vivenciamos um contato com o Estado de Ser, como utilizá-lo, com
consciência?

Bem amado, assim que a experiência do Estado de Ser for vivenciada, que isso seja, no seu tempo, um
bilionésimo de segundo, como um tempo mais longo, isso não faz nenhuma diferença porque, a partir do

instante em que o Estado de Ser for contatado, há a capacidade, em meio ao ser que a vivenciou, para irradiar
o que ele é.

Irradiar o que ele é, é certamente a coisa mais importante para fazer, ou seja, não fazer nada e simplesmente
“ser”, imergir-se em meio à Vibração do Coração, imergir-se em meio à sua própria Presença, na Unidade.

Todo resto decorre daí.

***

11 - Pergunta: ao que corresponde o fato de ouvir os sons mais à direita do que à esquerda?

Bem amada, algumas Consciência ouvem-nos à esquerda, outras à direita, e outras, nos dois ouvidos.
Se isso tivesse sido a muitos anos atrás, eu teria dito que a constituição do Antakarana, unindo-os ao seu

corpo de Estado de Ser, passava por um marcador que era o som ou o Canto da alma, percebido no ouvido
esquerdo, que, quando o Cordão Celeste unindo, desta vez, a alma ao Espírito, fosse sintetizado, naquele

momento o som passaria para a direita.
Hoje, isso não tem qualquer espécie de importância já que, como vários de vocês constataram, o som se

exterioriza.
Ele é mais íntimo e, ao mesmo tempo, percebido ao redor do seu próprio campo Vibratório, com uma

frequência cada vez mais presente à sua Atenção e à sua Consciência.

***

12 - Pergunta: eu sinto cada vez mais pontos entre o OD e o ER da cabeça. Isso corresponde a
outros circuitos que se ativam?

Bem amada, existe, no trajeto ER / OD, uma série de pontos de Vibração.
Esses pontos de Vibração são, de algum modo, a imagem dos seus 7 chakras principais.

Há, efetivamente, 7 pontos de Vibração entre o ponto OD e o ponto ER que são perfeitamente reais e que
correspondem, em verdade, ao Despertar total da sua alma.

A Cruz da Redenção, instalada e percebida por um número crescente de seres humanos atualmente, permite
revelar a Vibração da alma, instalada em meio ao OD / ER e aos 7 pontos de Vibração.



A Vibração do Espírito se instala, ela, entre AL e ER, resultante da ação ER / ER e AL / AL, permitindo-lhes
manifestar o Espírito em vocês.

Existe também, em meio a uma pequena Coroa do ponto ER da cabeça, alguns pontos de Vibração podendo,
aí também, serem identificados e percebidos por alguns de vocês.

***

13 - Pergunta: é possível participar de uma ação na justiça, permanecendo na Unidade?

Bem amada, cabe a você senti-lo.
Se o seu Coração parar de Vibrar à ideia de levar uma ação, como você a nomeia, na justiça, então,

obviamente, você não poderá manter a sua Unidade, agindo desta forma, em meio à Dualidade.
O melhor marcador é então a Vibração do Coração.

Agora, a partir do momento em que vocês estiverem estabelecidos, de
maneira suficientemente longa, na sua própria Unidade, tudo se aplica a fim

de contribuir para manter e estabelecer, com solidez, a sua Unidade.
Assim, portanto, o ser na Unidade não precisa agir no exterior porque ele

pede ao Universo e à Luz para manifestar, para ele, o que é bom.
Isso não é a mesma coisa que empreender uma ‘reação’ referente a uma
‘ação’, seja ela qual for, sendo conduzida, levando-os, sistematicamente, à

ação e reação.
Hoje, mais do que nunca, nesses tempos ultra reduzidos que vocês são

levados a viver, ainda uma vez, cabe a vocês definir o que vocês
querem fazer e ser.

***

14 - Pergunta: eu sinto o meu corpo como uma lâmpada contendo um Fogo muito potente. Por quê?

Bem amada, o processo de Despertar ou de retorno à Unidade, acompanha-
se, como nós falamos disso muito longamente, de uma série de

manifestações, desde as Vibrações até o Fogo.
Estes são os sintomas do acesso a outros estados da Consciência.

A Vibração do Supramental, a Vibração da Luz, que se aglutina em suas
estruturas, procura plenamente esse tipo de percepção e de sensações.
Dessa forma, então, isso contribui para permitir estabelecer-se na Graça.
Eu especifico, entretanto, que aquele que se estabelece, apenas por um

momento, na Graça, não pode duvidar, em nenhum momento, nem mesmo
perguntar sobre o que é vivenciado.

Há uma capacidade, ao Espírito, para reconhecer o Espírito, bem além da
análise da personalidade, bem além das percepções vivenciadas, bem além

das Vibrações vivenciadas.
Então, é claro, segundo a coloração da personalidade e da alma,

previamente à manifestação do Espírito, alguns vão falar de um Fogo
devorador, outros vão falar de uma dissolução, outros, enfim, vão falar de um

estado de Paz absoluta.
O conjunto dessas descrições é apenas uma coloração da experiência que é, de fato e, finalmente, a mesma.
Entretanto, não convém, tampouco, identificar-se com algo que acontece, mas, sim, tornar-se, si mesmo, além

da identificação, isso e todo o resto.
O Despertar total à Unidade e a vivência da Unidade são, efetivamente, no que poderia ser o mais próximo,
um mecanismo de dissolução da personalidade, bem conhecido e descrito, por exemplo, nos Yoga Sutras ou
em textos orientais perfeitamente bem documentados, pois aqueles que os descreveram vivenciaram esses

estados.
 É o mesmo estado existindo em todos os países do mundo, em todos os Universos.

A partir do momento em que for restabelecida a conexão com a Unidade, esse famoso switch da Consciência
que, para alguns, ainda não foi desencadeado, podendo sê-lo, então, pelo ‘choque da humanidade’ que vocês

estão prestes a viver, poderá então se revelar naquele momento.
É a irrupção do Supramental em meio à sua Consciência, fazendo-os alcançar a sua própria Supra Consciência,

fazendo-os perceber a realidade, ou seja, que vocês não estão mais limitados a esse corpo, que vocês não
estão mais limitados à Ilusão do que vocês são, mas à Verdade do que vocês são, e o que vocês são, é a

FONTE, é o Um, é o conjunto dos possíveis, o conjunto dos criados, o conjunto dos Universos e o conjunto
das Dimensões.

Quando nós lhes dissemos que nós estamos em vocês, essa é a estrita verdade.
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Apenas a projeção da sua consciência limitada que os faz crer e perceber que isso é falso.
Quando vocês alcançam os domínios da Graça, todas as separações e todos os limites se acabam.

A passagem do limitado ao Ilimitado pode se expressar, para alguns, por uma sensação de dissolução, para
outros, por um Fogo devorador, para outros, ainda, como a instalação em uma Paz.

Isso será apenas a tradução (se vocês preferirem, a interface) entre o Ilimitado e o limitado, que é o lugar onde
se coloca a sua Consciência, naqueles momentos, porque, se você se colocar diretamente em meio ao
Ilimitado, integralmente, o seu corpo não tem mais razão de ser e você desaparece em Maha Samadhi.

***

  
15 - Pergunta: ter uma visão turva após ter ativado a Cruz da Redenção e o Canal de Cristal pode

estar associado à ativação do 12º Corpo?

Bem amada, com exceção, é claro, de um problema de ordem médica referente à visão, a ativação do circuito
AL / AL e do 12º Corpo virá sobrepor, no nível dos seus olhos, a visão do Coração dando-lhes, com os olhos

abertos, a capacidade para ver além da Ilusão deste mundo.
Alguns de vocês começam a perceber as Luzes Vibrais e também as Presenças existentes em meio a outras

Dimensões, o que não era absolutamente possível há ainda três anos.
Dessa maneira, então, os fenômenos de percepções visuais, ocorrendo com os olhos fechados, assim como

os mecanismos chamados de aparições, são apenas ilusões.
Hoje, pelo fato da ativação da 12ª Lâmpada ou 12º Corpo, pelo fato do estabelecimento dessas novas

conexões, é restituída, para alguns de vocês, a capacidade para ver realmente o que está além da Ilusão.

***

16 - Pergunta: quando se tem a visão, além de um rosto, de outros elementos, com os olhos abertos.

Então, isso corresponde, efetivamente, à ativação dos novos circuitos.
Alguns de vocês, já desde um ano, são capazes de perceber, ao olhar para uma pessoa, de ver além da

aparência da forma e de ver, por exemplo, o que é denominado as Linhagens.
Então, sobrepõe-se, com os olhos abertos, uma série de elementos nada mais tendo a ver com o que se é

deixado ver habitualmente.
De maneira geral, o que se é deixado ver, naqueles momentos, não é necessariamente destinado a ser voltado

para o outro, mas é, mais, um mecanismo de percepção que se desenvolve em vocês.
A melhor atitude é acolher isso como uma Graça, sem, no entanto, buscar, nem uma explicação, nem uma ação

específica em relação a isso.
Esses são os campos de percepção novos, supramentais ou ultradimensionais, que se deixam ver para

vocês.

***

17 - Pergunta: eu vivo, na natureza, momentos de Graça que eu acho difícil de manter.

Bem amado, esses momentos de Graça são destinados a incentivá-lo a estabelecer-se nesta mesma Graça.
Muitos de vocês, vivendo o Despertar, passam o seu tempo indo, ainda, de um estado a outro.

Cabe a vocês definir o que deve ser, aí também, a sua vida.
Se a Graça se mantiver na natureza, então permaneça na natureza e esqueça o que era o seu cotidiano.

Cabe a você, aí também, saber o que você quer ser e qual é o seu propósito.
Se há circunstâncias onde a Graça se estabelece, então porque retornar às

circunstâncias onde a Graça não está mais.
Não há obrigação para a Graça.

Abandonar-se à Luz é viver a Graça permanentemente, é não mais duvidar
que a Graça seja Abundância e Perfeição, é aceitar que a sua própria vida, na
integração da Luz, estabelece-se em meio a esta Graça, permanentemente,
onde tudo é evidência, onde tudo é facilidade, onde tudo é simplicidade.

Você próprio define, através da sua pergunta, as circunstâncias onde existe a Graça e as circunstâncias onde
não existe a Graça.

Então, cabe a você definir o que você quer privilegiar, o que você quer ser.

***
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18 - Pergunta: eu tenho obrigações que me forçam a recair em outras energias.

Bem amado, a partir do momento em que você estiver estabelecido na Graça, a longo prazo, por tempo
suficientemente longo, você não poderá mais recair.

O fato de recair significa que você não está estabilizado e estabelecido, de maneira definitiva, na Graça.
A experiência não é o estado.

O estado de Graça se instala, de forma permanente, quando a Graça os preenche, o que é muito lógico.
Agora, viver esses mecanismos de passagem de um estado a outro, destina-se justamente a mostrá-los o que

é a Unidade e o que ela não é.
O que é chamado de obrigação, que isso seja nutrir-se, que isso seja trabalhar, que isso seja a sociedade, o

social, são, lembrem-se, em última análise, ilusões.
Se vocês derem peso às suas próprias ilusões, vocês saem do estado de Graça.

Se vocês se mantiverem na Graça, seja qual for a verdade da Ilusão que vocês perceberem, vocês poderão
então manter a Graça, continuando uma atividade na Ilusão.

Algumas atividades, entretanto, não serão compatíveis com sua Graça.
Então, a mesma questão voltará incansavelmente: “o que vocês querem ser?”.

Com isso que vocês são chamados, uns e outros, a serem confrontados, cada vez mais.

***

19 - Pergunta: nos meus espaços de Paz, há traços do mental. É a personalidade?

Bem amada, do que isso poderia relevar?
O mental pertence, de maneira inabalável, à personalidade.

Não pode existir do mental, questionamento, em meio ao Supramental.

***

20 - Pergunta: os espaços de Paz estão ligados, de maneira exclusiva, a um silêncio mental
absoluto?

Bem amada, a partir do momento em que a Graça é vivida, o mental não pode mais existir.
A própria denominação que deu o Bem Amado João, quando ele foi SRI AUROBINDO, corresponde,

integralmente, a isso.
Quando você está no mental, você não pode estar no Supramental.

E quando você está no Supramental, o mental não pode existir, a emoção tampouco, aliás.

***

21 - Pergunta: por que na minha vida material continuam a se manifestar elementos duais, se eu
escolhi Ser?

Bem amada, eu entendi a sua pergunta.
Eles apenas refletem a sua agitação mental porque, a partir do momento em que um fator exterior vier
confrontá-los com a sua Unidade, significa que, naquele momento, o princípio de ressonância está se

manifestando.
O ser que está estabelecido, completamente, em meio à sua Unidade e à sua Graça, não pode ser perturbado

de forma alguma seja pelo que for, nem pelo seu próprio mental, nem pela intervenção intempestiva seja do
que for.

 Se houver intrusão, significa que não há Unidade.
A Graça, quando ela se estabelece, de maneira definitiva, não pode mais ser alterada por nada vindo da Ilusão

deste mundo.
CRISTO, BUDA e tantos Seres Despertos que se sucederam no transcorrer dos séculos desta humanidade,

deram a prova e a evidência disso a vocês.

***



22 - Pergunta: quando se vive tais experiências, a solução é abandonar o problema à Luz e não agir
na 3D?

Totalmente, porque é assim que se pode verificar o seu próprio Abandono à Luz.
Enquanto existir uma vontade de ação condicionada pela personalidade (então, em meio a uma reação ao que

lhe parece injusto ou justo), você não pode viver na Unidade.
Somente a Luz, a partir do momento em que você estiver estabelecido na Graça, pode “retirar o espinho da sua

testa ou do seu pé”.
Mas enquanto você mesmo retirar o espinho do seu pé ou da sua testa, é a personalidade que está atuando.
Viver na Unidade e na Graça permite a instalação de condições globais de manutenção da sua própria Graça.
Se, tiver irrompido em meio à Consciência Unificada, uma série de elementos contrários a esta Consciência

Unificada, isso é simplesmente porque ela não está Unificada, completamente.
A Graça lhes permite viver a sua Dimensão de Sementes de Estrelas, por intermédio do Fogo do Coração e do

Espírito, nesta Dimensão.
Se vocês viverem isso, nada, absolutamente nada, pode vir do exterior ou do Interior de vocês, porque tudo

isso é ilusão em relação à sua própria Graça.

***

23 - Pergunta: eu sinto, ao mesmo tempo, uma atração e um grande medo da Luz.

Bem amada, onde nasce o medo?
O medo nasce no nível da personalidade, ele é parte permanente.

Dessa forma então, enquanto você estiver si mesma identificada com o seu medo, isso significa que você
considera que o medo é uma manifestação de si mesma e então, este medo é inscrito na sua personalidade.

Não há qualquer meio de combater o medo porque, combater o medo, reforça o medo.
Jamais há possibilidade de superar o medo pela sua mestria ou pelo seu controle.

Isso é possível em meio à personalidade, mas, então, ele será substituído por
outro medo.

A transcendência do medo é, agora, não mais ser identificado com os seus
medos porque, efetivamente, no seu Ser verídico, vocês absolutamente não

são este medo.
O fato então de se sentir incomodada, você mesma, pelo seu próprio medo,

firma, de maneira formal, que você está identifica com ele e o que se identifica
com ele, sempre, é a personalidade.

A transcendência do medo já está associada, primeiramente, à não
identificação com este medo.

Eu os remeto, assim, ao que lhes falou SRI AUROBINDO sobre o ‘choque da
humanidade’, por que tudo ali está (1).

Isso corresponde à revelação da Luz, em meio à humanidade: a irrupção do
desconhecido em meio ao conhecido.

***

24 - Pergunta: é possível, como METATRON propôs, pedir à Graça para estar na Unidade, aqui e
agora?

Bem amado, hoje, não é questão de pedir à Graça já que a Graça é o que
vocês são.

Instalar a Graça, tal como fez o Arcanjo METATRON, solicitando a vocês para
pedirem à Graça, é, bem além das palavras que você pronuncia, o fato de se

identificar com a Graça.
A Vibração será sempre superior às palavras e, enquanto você permanecer

nas palavras sem penetrar no Espírito, você ficará dependente das palavras e
não poderá alcançar a Graça.

Transcender a palavra é ir para a Essência da palavra, bem além da Vibração da própria palavra, mas do que
era ‘subtendido’ e não ‘subentendido’, da sua Vibração, do Arcanjo METATRON.

Hoje, o momento não é mais como nos antigos tempos, porque, se tivéssemos que contar o número de vidas e
o número de Consciências tendo pedido à Graça e jamais tendo obtido, nós seríamos muito catastróficos.

A Graça não é algo que se decrete do interior ou do exterior.
Ela pode ser pedida, mas, se você pedir uma Graça no exterior, então você não está mais na Graça.
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Há, na própria proposição, a privação e, segundo o princípio de atração, manifesta-se a você o que é a
privação e não a plenitude.

Há, neste nível, uma mudança radical de percepção, mesmo em meio ao mental, devendo levá-los além da
palavra, além da Vibração da palavra, para penetrar na Essência, a fim de vivê-la diretamente no Coração.

Isso irá permitir silenciar o filtro do mental que obscurece totalmente a penetração da Luz.
Da mesma maneira que você pode recorrer a CRISTO, se você chamá-Lo, significa que você não realizou o
seu CRISTO Interior e que existe, então, uma distância entre uma Crença e a Verdade do que você vive.

Tudo já está presente em vocês.
Todos os Despertos da Terra, seja qual for a sua origem, já lhes disseram isso.

Eles o vivenciaram em momentos em que era muito mais difícil viver a Luz do que hoje.
Hoje, “Ser”, é superar todas essas perguntas, é estabelecer-se na sua própria Graça, pois não existe qualquer

Graça exterior, exceto a sua.

***

25 - Pergunta: para ir no sentido da Graça e da Unidade, basta simplesmente afirmar “que a Luz
seja”?

Afirmar não é viver.
Afirmar: “que a Luz seja” é uma injunção, isso não é um estado de Ser.

“Que a Luz seja” sim, mas na condição de que ela o seja realmente.

Ora, para a condição ser inteiramente estabelecida, é preciso que vocês aceitem abandonar-se à Luz.
Eu já falei, em muitas ocasiões, deste Abandono à Luz, porque é realmente o elemento motor da sua própria

Unidade.
Enquanto vocês se colocarem a questão da Graça, enquanto vocês afirmarem “Que a Luz seja”, enquanto

vocês pedirem alguma coisa, vocês não “são”.
Hoje, as características do afluxo da Luz, da Revelação e do desvendamento da Luz, são tão intensas que, se

vocês chegarem a interromper a totalidade do ser exterior, em meio à personalidade, instantaneamente, vocês
tornar-se-ão a Graça.

Quando vocês aceitarem isso, então, sim: “Que a Luz seja”.
Antes mesmo que esta frase seja pronunciada, a Luz “É”.
Vocês instalam isso no presente e não em uma injunção.

***

26 - Pergunta: nos tempos que vêm, qual é a melhor maneira de servir enquanto Faróis de Luz?

Bem amada, a partir do momento em que você realizar a sua Unidade, onde você estiver no mundo, na sua
cama como no alto de uma montanha, isso não muda nada.

Somente a Ilusão da personalidade quer fazê-la crer que há necessidade de servir no mundo, ou que há
necessidade de se colocar em uma cama, ou que há necessidade de ir ao alto de uma montanha.

Por que, quando você alcança a sua própria Unidade, naquele momento, você
irradia.

E lembre-se de que, naquele momento, a Luz transpassa você e você se
torna transparente à Luz.

A Inteligência da Luz é certamente o elemento mais importante, que é
totalmente independente de qualquer vontade ou de qualquer desejo de

servir.
Servir, como disse o Grande Comandante, é Irradiar, nada mais e nada

menos.

***
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27 - Pergunta: a Irradiação de um indivíduo não é mais potente quando ele está em ressonância
Vibratória em um grupo?

Bem amada, o próprio CRISTO disse: “quando vocês estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei
entre vocês”.

Então, torna-se evidente que, se vocês se reunirem, com a mesma Atenção, com a mesma Intenção, a
mesma Ética, a mesma Integridade, a sua irradiação, efetivamente, pode lhes parecer muito mais potente e

muito mais importante.
Mas, eu lhes garanto que o ser tendo realizado, integralmente, a sua Unidade, e que decidisse se enfiar no

fundo de uma gruta, teria a mesma potência de Irradiação que esses seres reunidos.
A percepção, bem real, da amplificação energética ou de Consciências existindo no grupo, é real, mas vocês

podem realizar exatamente a mesma coisa sozinhos.
Alguns seres, hoje, são levados a ficarem sozinhos, outros seres são levados a se agruparem.

Cada um é diferente.

***

28 - Pergunta: nesta qualidade de Irradiação, a Intenção de doação, do Coração é fundamental?

Bem amada, qual Intenção?
Porque, quando o Coração irradia, significa que você, previamente, manifestou a Intenção.
Mas, se a irradiação do Coração já estiver aí, manifestar uma Intenção é um ato de vontade.

Assim, a Intenção, a Atenção, a Ética e a Integridade, os seus quatro Pilares que permitem Irradiar e
manifestar o Amor e a Fusão do Coração, são anteriores e não consecutivos.

Dessa maneira, então, quando o Coração irradia, não há nenhuma necessidade da sua personalidade, do seu
desejo ou da sua Intenção porque, assim que houver uma vontade pessoal, naquele momento, a Irradiação

enfraquece.
Ser, é ultrapassar a Intenção.

A Intenção, ainda uma vez, é anterior, mas, assim que vocês estiverem
centrados em meio à sua Cruz da Redenção, não há mais Intenção para

manifestar já que ela faz parte, até mesmo, da sua Irradiação.
Assim, portanto, no que você exprime, isso poderia significar que a própria

personalidade é capaz de decidir o que ela faz com a sua própria Luz.
Não é assim que isso funciona.

***

29 - Pergunta: eu vejo Luzes de uma grande doçura e de uma grande
beleza que se apresentam na natureza. Isso tem relação com a Graça?

Isso tem relação, sobretudo, com a Luz que se verte sobre a Terra.
Alguns seres podem vivê-la e vê-la, sem, no entanto, penetrar na sua própria Graça, integralmente.

Agora, se você perceber a Luz que desce com grande Graça, em você, então, você é a Graça.

***

30 - Pergunta: o contato com a Graça pode fazer surgir a emoção?

Logo em um primeiro contato, sim, quando o estado emocional ainda está suficientemente presente e não está
suficientemente pacificado.

Mas, isso resulta do primeiro contato e absolutamente não em contatos posteriores.
A Graça não é uma emoção.

Se a emoção se manifestar, durante esses momentos de Graça, isso
participa de um mecanismo aparentando o que eu poderia chamar de

“fenômeno de histeria” que é muito frequente nos grupos que trabalham no
emocional e que os fazem crer que vocês estão na Graça.

A Alegria de que lhes falamos, todo o tempo, mesmo se ela se manifestar
pelo riso, não é o prazer e não é uma exaltação.

Isso não é realmente a mesma coisa.
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***

31 - Pergunta: quando sentimos o ego despontar, como nos centrar novamente no Coração?

Somente o ego vê o ego.
A partir do momento em que você transcendeu pela Graça, o ego desaparece por si só.

Você não pode se servir do seu próprio ego para transcender o ego.
Todo paradoxo está nesse nível.

Isso diz respeito também mais à sua vida social do que a vida mais espiritual e as buscas espirituais que são
apenas ilusões levando-os sistematicamente ao seu próprio ego.

Transcender o ego é abandonar-se à Luz.
Não há outra possibilidade.

Não existe nenhuma, exceto esta.
Existem chaves que são pré-requisitos, indispensáveis: humildade, simplicidade, os quatro Pilares.

Foi dito por vários Despertos: “viver a Graça é a dissolução do ego”, mas não se pode dissolver o ego com
qualquer vontade do ego.

É a passagem de um estado a outro, mas não se pode pretender ao Coração estabelecendo-se em meio à
personalidade.

Assim, como você diz, centrar-se novamente ou, mais precisamente ‘entrar em si’, transcender o ego, pode
apenas ser feito pelo Abandono e pela aceitação.

Não pode existir técnica exterior mesmo se, efetivamente, por exemplo, como neste espaço, existirem
ligações, Vibrações, pessoas propícias, mas o passo final, apenas vocês que realizam e ninguém mais.

E esse último passo não pode ser dado por qualquer técnica.
São vocês e vocês mesmos, além do ego, que atravessam a Porta.

***

32 - Pergunta: praticar, de maneira Vibratória, com as mãos, a ativação
dos pontos da Cruz da Redenção, pode permitir assentar-se de maneira

permanente nos 4 Pilares?

Sim, mas isso não vai abrir o Coração, mas irá instalar as condições prévias
suficientes para que você próprio se estabeleça no seu próprio Coração.

***

33 - Pergunta: ativando os circuitos ER / ER e AL / AL, há ativação do
Coração?

Mas, a ativação deste circuito, como lhes foi dado por UM AMIGO (2), corresponde, justamente, ao momento
em que vocês estão no Coração e é naquele momento que se instala esse circuito.

Não antes.
A maior parte dos seres, já tendo vivenciado a Coroa Radiante do Coração, o Fogo do Coração, percebe,

naturalmente, esses circuitos.
Eles são a tradução do Despertar do Coração e da elevação do Coração.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amados Filhos da Lei do Um, comunguemos juntos.
Eu lhes digo até breve.
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************

1 – SRI AUROBINDO (17.10.2010) – ‘O choque e o medo’:
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html

*
2 – UM AMIGO (06.04.2011) – ‘Circuitos ER-ER e AL-AL’:

http://www.portaldosanjos.net/2011/04/um-amigo-6-de-abril-de-2011.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article5630.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-7_avril_2011-article5630.pdf
07 de abril de 2011

(Publicado em 09 de abril de 2011)

***

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

************
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~ Estado de Turiya ~

Eu sou Anael, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz, o Amor, a Alegria e a Unidade

estejam em vocês.

Eu estou com vocês, primeiramente para exprimir certo número de elementos concernentes à Unidade e,
mais especificamente, como pode se traduzir o fato de viver a Unidade nesta Dimensão dissociada, nesses

tempos tão específicos.

Numerosos autores exprimiram-se sobre a própria experiência, sua vivência, traduzindo seu acesso à
Unidade.

***

O primeiro a ter traduzido a própria percepção, pela noção de energia e de modificação dessas energias,
foi, é claro, Sri Aurobindo.

Outros viveram esses estados de Unidade da Consciência sem, no entanto, falar, em momento algum, do
que nós chamamos, juntos, de Vibrações e da Luz.

De fato, cada experiência é diferente, mas é preciso também reter que, antes do período correspondente a
uma ou duas gerações, se nós excetuarmos Sri Aurobindo nos anos 40 e 50, era muito difícil obter as

manifestações Vibratórias ligadas, como vocês sabem, ao Estado de Ser, à Luz e, portanto, às estruturas
novas, que apareceram apenas há trinta anos na superfície desta Terra.

Hoje, as coisas são bem diferentes.
Inúmeros seres humanos viveram o acordar, o Despertar e a transformação.

Isso se reflete, é claro, pela ativação de uma série de circuitos vibratórios do qual UM AMIGO, por exemplo,
falou-lhes longamente, com relação aos diferentes yogas, novos, desvendados e revelados, assim como
suas percepções, mesmo Vibratórias, expressando-se, além da percepção, por uma modificação do seu

‘ponto de vista’ e uma modificação do seu próprio modo de ver a vida, não limitada a esse corpo, não
limitada aos pensamentos ou às emoções habituais e quotidianas e usuais do ser humano.

***

Viver a Unidade, hoje, reflete-se por um número cada vez maior de seres humanos abrindo-se à Verdade
da Unidade, por, além das percepções que eu não desenvolverei hoje, modificações comportamentais por

vezes importantes.

A consciência se modifica.

ANAEL – 9 de abril de 2011

http://4.bp.blogspot.com/-om-v9vTyGOU/UXjLS23oBnI/AAAAAAAABRs/jYg06sF3O-Y/s1600/Anael+-+09.04.2011.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Ela consegue tocar momentos e estados em que a limitação habitual, em que a fragmentação habitual do
ego não tem mais lugar.

A consciência se descobre a si mesma infinita, ilimitada, podendo aceder a experiências que, até o
presente, não podiam revelar-se na vida comum do ser humano, mesmo se este estivesse no caminho ou

na busca espiritual.

Viver o Estado de Ser e a Unidade não está ligado a uma ação exterior vinda de um conhecimento
qualquer.

O que eu posso dizer de outro modo é que jamais viver a Unidade poderá ser realizado por um
conhecimento, qualquer que seja, seja ele o mais perfeito de um sistema de crenças.

O Despertar e a Unidade são justamente estados de Consciência em que a crença não tem mais qualquer
peso na manifestação da própria Consciência.

Os seres que vivem o Despertar vão, portanto, manifestar potenciais e tomadas de consciência e ações e
comportamentos que se tornaram profundamente diferentes do que era esperado em um molde social,

societário, afetivo ou outro.

A experiência da Consciência ilimitada, que muitos de vocês são chamados a viver nos dias e nas semanas
que se manifestam à sua consciência, vão conduzi-los pouco a pouco a desengajarem-se de certo número

de situações, de certo número de crenças e, sobretudo, vão lhes permitir, em Verdade, sair da Ilusão.

***

Então, qual é esta Ilusão?
A primeira das ilusões é, certamente, crer que a vida se confina a esse mundo, a este planeta e ao que

vocês vivem.

O que vocês vivem, justamente quando vocês participam da Ilusão, é apenas ilusão.
Isso pode ir muito longe, mesmo se, é claro, nos textos e na tradição oriental essa Ilusão seja onipresente

como descrição.

Esse mundo é descrito como ilusório e, no entanto, obviamente, é no interior desse mundo que a sua
consciência está.

Ela está mesmo fechada nesse corpo e na ilusão de que vocês são esse corpo, a tal ponto que a
consciência é totalmente dependente, quando vocês ali estão fechados, desse corpo, e ela não pode

manifestar-se, exceto em raros casos, fora dessa consciência.

Então, é claro, na consciência do Homem, existem três estados.
Esses três estados são chamados de estado de vigília, de estado de sono e de estado de ausência.

O estado de ausência é um estado em que não há qualquer reminiscência de um sonho, é o sono profundo,
propriamente dito.

Há também uma consciência de sonho, nessa consciência de sonho vocês estão conscientes do seu sonho
e, entretanto, limitados pelo espaço do próprio sonho.

Ele desaparece, esvai-se da sua consciência assim que vocês acordam pela manhã ou à noite.

A consciência de despertar ou de vigília, mais exatamente, é aquela que vocês manifestam na sua vida,
quaisquer que sejam as atividades que vocês ali efetuam.

***

A Consciência Unitária, viver a Consciência do Fogo do Coração, do Fogo do Espírito, do Estado de Ser,
necessita o aparecimento de um quarto estado de consciência, que não é nem o sonho, nem o estado de

vigília, nem o estado de sono.

Esse estado específico porta um nome oriental muito preciso, que se chama Turiya.

Turiya é a denominação da Consciência Unitária.

A Consciência Unitária se expressa, antes de tudo, por uma não limitação da própria percepção da
Consciência.

Existe, portanto, uma desidentificação, por vezes violenta, quando de uma experiência dita mística,
geralmente progressiva, mesmo se, hoje e nos próximos dias, isso vá tomar uma importância sem medida

comum com o que foi vivido até o presente, mesmo pelos seres humanos despertos.

***

O estado Turiya é a Consciência Unitária, fazendo-os dizer que não há mais separação, que não há mais
limite, onde vocês podem ser tanto esse corpo como o conjunto do universo, ser um grão de areia, como o

mar, como o oceano.

A consciência, de algum modo, não está mais localizada tão firmemente como de hábito em um corpo, em



um espaço-tempo.
Há, portanto, na Consciência Unitária, a capacidade real e vivida (e que vocês viverão) para extrair-se,

literalmente, da linearidade do tempo, para extrair-se da sua própria vida, sem, no entanto, deixar a sua
vida.

Isso corresponde ao acesso a esse estado de Turiya.
Turiya expressa-se também por certo número de modificações comportamentais extremamente

importantes.

A primeira é, obviamente, o que eu chamaria de equanimidade e a capacidade da consciência, naquele
momento, para não mais estar na reação ao que quer que seja.

Isso se reflete por uma espécie de vacuidade, essa própria vacuidade fazendo com que o ser humano não
esteja mais submisso à lei de ação/reação.

Falando da lei de ação/reação, isso envolve, antes de tudo e em primeiro lugar, o que eu chamaria de
emoções, em um segundo lugar, ao que eu chamaria de mental e, enfim, ao que foi chamado, na sua vida

consciente nesse mundo, de lei de ação/reação ou lei de carma.

Pouco a pouco, o fato de viver em Turiya vai substituir a lei de ação/reação pela lei de ação da Graça.

A lei de ação da Graça, manifestando-se no estado Turiya, vai permitir então viver estados de Graça.

A fluidez da Unidade, o abandono à Luz e a integração da Luz vão manifestar, na sua vida, o que é
necessário para percorrer o que vocês têm que percorrer ainda nesse mundo da Ilusão.

A Graça é, de fato, naquele momento, total.

Vocês se tornam, realmente, como lhes disse Sri Aurobindo, Criadores do seu presente.

***

A Consciência que vive o estado de Turiya não está mais condicionada pelo passado, e ainda menos pelo
futuro.

Isso quer dizer que não há mais preocupações referentes a um medo projetado pelo mental em um futuro,
qualquer que seja, que se refira ao seu corpo, à sua profissão, ao seu afetivo, aos seus filhos ou aos seus

descendentes.

O estado de Turiya não é um estado de indiferença.
É, ao contrário, um estado de lucidez total da ilusão na qual o holograma do corpo está inserido.

O holograma da consciência se descobre realmente holograma e não é mais, portanto, limitado a esse
corpo ou a essa vida.

Isso supera amplamente a reminiscência das vidas passadas que podem aparecer quando da iniciação
Luciferiana que revela a memória das suas vidas passadas.

Não é mesmo mais questão, no Turiya, de ter essas memórias presentes ou ativas.

A reversão da consciência, ocorrendo também quando o estado Turiya vai se instalar é feita da
compreensão de que não há diferença entre o que é Interior à consciência fragmentada e o que acontece

no mundo.
Porque o que acontece fora acontece dentro, do mesmo modo.

Não pode haver, por exemplo, uma luz exterior sem que esta esteja presente no Interior.
Há, portanto, uma eliminação total de separação.

Essa eliminação de separação pode fazê-los dizer, como disse Cristo: «eu e meu Pai somos Um».
Ela pode também fazê-los afirmar que o outro é você mesmo, não por um sentimento de compaixão ou de

empatia, onde vocês se colocam no lugar do outro, mas, efetivamente, onde vocês se tornam o outro.

Assim, no estado de Turiya, tudo o que vai se manifestar na sua vida os faz perceber claramente, e de
maneira distinta, a ausência de separação.

O que vai se produzir, o que vai chegar ao estado Turiya é diretamente procedente do abandono à Luz,
correspondendo, assim, palavra por palavra, à frase que disse Cristo: «o pássaro se preocupa com o que

ele vai comer amanhã?».
Há, de fato, um Abandono à Luz, mas também um abandono da personalidade à Luz.

***

A personalidade, obviamente, enquanto vocês estão encarnados e presentes na superfície desse mundo,
estará sempre presente, mesmo quando ela morreu.

O que quer dizer que o veículo da sua personalidade, que é a própria consciência do ego, está ainda
presente.

Mas não há mais identificação, nem sobreposição da consciência ao ego.

A consciência evolui bem amplamente acima do ego.
Naquele momento (e eu repito, não falarei dos processos Vibratórios que muitos de vocês vivem e que
correspondem ao estabelecimento desse estado de Turiya), os ritmos do sono não são mais de modo

algum os mesmos.
A alma não tem mais necessidade de passar pelas fases de repouso, mesmo se ela ainda dormir.



Do mesmo modo, o estado de Turiya pode desencadear estados importantes em que a própria fisiologia vai
se tornar totalmente modificada, ou mesmo, ao olhar da ciência, totalmente aberrante.

Isso se traduzindo, por exemplo, pela não necessidade de alimentar-se, de nutrir-se, literalmente, da Luz.

Turiya pode manifestar um número de fenômenos denominados místicos, tudo também extraordinário para
a consciência comum.

Entre estes, figura a capacidade para saída do corpo, não para viajar em um veículo astral, mas diretamente
no seu veículo de Eternidade.

Por exemplo, estar ao mesmo tempo nesse corpo e em um outro corpo, processo chamado de bilocação.

Há também a capacidade nova para fixar o Sol.
Há também a capacidade nova para perceber, clara e distintamente, pela transparência pessoal, qualquer

ser humano que se encontrar frente àquele que vive o estado de Turiya.

***

A característica de Turiya é também desenvolver, obviamente, o Amor e o Serviço.
Porque não pode existir estado de Turiya se não houver devoção, se não houver Serviço e se não houver

Humildade.

Portanto, paralelamente a esse estado de Turiya, que verá a consciência expandir-se cada vez mais até os
limites desse universo e de outros universos, ou seja, reencontrar-se totalmente ilimitada, encontra

também essa noção de Serviço, essa noção de Amor e de Irradiação, que vai fazer com que o ser humano
torne-se cada vez mais humilde e cada vez mais simples.

Turiya não pode, efetivamente, acompanhar-se de qualquer interrogação mental.

O estado de Turiya é um estado que se satisfaz a si mesmo.
Uma vez que é abertura ao mundo e transparência total, não pode existir, nesse estado, limitação mesmo

de percepção, concernente a qualquer mecanismo de consciência, aparentemente separada.

Assim, um ser que vive o estado de Unidade e o estado de Consciência de Turiya é perfeitamente capaz de
captar, literalmente, não importa qual outra consciência presente sobre esse mundo ou em outros mundos.

A ausência de limitação e a ausência de confinamento do estado de Turiya não permite a manifestação de
outra coisa que a Luz na vida dessa pessoa.

A lei de atração podendo atuar então plenamente, não podem mais se manifestar eventos ou
circunstâncias contrárias a esse próprio estado de Turiya.

A Graça vai, portanto, desenvolver-se cada vez mais distante em seu ambiente, fazendo dizer que alguns
seres, vivendo em Turiya, vão gerar campos energéticos suficientemente grandes para serem percebidos

a alguns quilômetros de distância.
Isso é uma estrita verdade.

***

O estado de Turiya sendo uma Consciência ilimitada, os próprios campos energéticos da limitação vão se
tornar e tender a se tornar ilimitados.

É uma característica essencial do estado de Turiya.

Não pode haver estado de Turiya se o mental reagir.
O estado de Turiya é uma não reação.

Essa não reação está, obviamente, bem longe de uma indiferença, mesmo se aquele que estiver na
Dualidade constatar que há indiferença.

Em caso algum, para aquele que vive o estado de Turiya isso é uma indiferença, mas, efetivamente, um
respeito da liberdade do outro, que evolui na sua própria fragmentação.

A consciência que não evolui no Turiya, ou que ainda não está ali instalada e estabilizada, vai
frequentemente perceber o outro como algo de estranho, ou seja, algo que não entra no seu campo de

coerência e no seu campo de consciência.
Isso é perfeitamente evidente, uma vez que, por definição, um ser estabelecido na quarta consciência,

ou Turiya, não pode mais estar limitado pelas circunstâncias, pelos comportamentos, pelas ações e pelas
reações desse mundo e, no entanto, ali está inserido.

Essa inserção, no entanto, não se desenrola do mesmo modo que um ser que não vive o mesmo estado.

***

O ser que vive o Estado de Ser, vivendo o acesso a Turiya vai manifestar potenciais cada vez mais
importantes, e isso em todos os setores da sua vida.

Há a possibilidade, real e efetiva, de ser projetado, literalmente, não ao exterior de si, mas cada vez mais
profundamente no interior de si, ali descobrindo então o conjunto do que era visto no exterior.



Assim, e sem qualquer ilusão, o conjunto das estrelas, o conjunto dos universos encontra-se no Interior de
vocês.

Isso não é uma visão da mente, isso não é uma concepção, mas é realmente uma vivência Vibratória
daquele que vive o estado de Turiya.

Assim, aquele que está estabelecido no estado de Turiya não pode mais colocar-se questões sobre o que
isso seja, porque ele tornou-se, ele mesmo, a resposta a toda interrogação.

Ao mesmo tempo sabendo que o estado de Turiya pode desencadear Samadhis extremamente profundos
em que, naquele momento, há como uma extração total da consciência para o interior de si mesma.

Nesses momentos de Samadhis importantes ou extremos a alma está sempre no Turiya.
Simplesmente a sua imersão nos mundos do ilimitado faz com que a sua presença, no limitado, seja

extremamente restrita, refletindo-se, para alguns de vocês, já, por mecanismos em que vocês se sentem
como saídos da sua própria vida, em que vocês não conseguem mais efetuar as suas atividades comuns.

***

Esse estado de Turiya que se instala pode por vezes gerar, na consciência limitada, certo número de
angústias e de interrogações sobre o próprio desenrolar da sua vida.

O processo de Abandono à Luz, total, e de integração da Luz vai resolver, no seu lugar, as suas próprias
interrogações.

Essa é uma confiança absoluta na Luz que gera, sempre, o que é necessário para vocês, sem que vocês
tenham ainda que intervir ou que manifestar qualquer vontade pessoal ou limitada no ego.

Essa passagem de um ao outro vocês a vivem todos, vocês que viveram a abertura dos chacras, a abertura
das Coroas Radiantes, seja uma ou outra, ou ainda o despertar da sua Kundalini.

É um processo totalmente normal que se estabelece agora, de modo cada vez mais abrupto, para muitos
de vocês e que vai, efetivamente, levá-los a viver um mecanismo chamado de estase e, portanto, que

prepara de maneira final o fenômeno e o seu mecanismo ascensional que verá, não a sua dissolução, mas
a dissolução do mundo e da Ilusão.

É como se vocês passassem de um estado ao outro, onde o que estava presente antes não existe mais.
Toda limitação abolida, isso poderia corresponder à passagem do estado de sono ao estado de sonho ou

também do estado de sonho ao estado de despertar, onde vocês sabem pertinentemente que, cinco
minutos antes, vocês sonhavam e que aí, agora, vocês despertaram ou acordaram.

Trata-se exatamente do mesmo processo.

Turiya corresponde ao estabelecimento da consciência em meio ao Estado de Ser.
Muitos de vocês concluem, nesse momento mesmo, a construção do corpo de Estado de Ser.

O conjunto de Vibrações percebidas corresponde à penetração ou aglutinação da Luz em proporções que
jamais foram atingidas sobre esta humanidade e cujo único objetivo é revelar a Luz que vocês são, revelar

a Fonte que vocês são e essa dimensão específica de Sementes de Estrelas.

***

Viver Turiya desprende-os, literalmente, da ilusão da sua vida e os faz penetrar na verdadeira Vida, que
nada tem a ver com a vida que vocês vivem.

É claro, existem numerosas possibilidades de amar essa vida através da beleza manifestada no exterior de
vocês.

Mas o que é necessário compreender, e como o disse Snow: existe uma Busca exterior traduzindo uma
Busca Interior.

E quando vocês se extasiam diante de uma árvore, diante de um sol, diante de um vegetal ou diante de
outro ser humano, de fato vocês se extasiam de vocês mesmos.

Do mesmo modo, quando uma manifestação contrária à Unidade manifesta-se à sua consciência, por
exemplo, quando outro ser humano vem agredi-los, é que há efetivamente, em vocês, uma falha que

permite a manifestação dessa Dualidade, porque se vocês penetrarem mais no estado de Turiya, jamais
isso pode se produzir.

Assim, portanto, tudo o que se produz atualmente na sua vida é apenas o reflexo do seu Interior, sem
exceção.

Da sua capacidade para viver na fluidez, da sua capacidade para viver o que eu chamei de Abandono à Luz
decorrerá a facilidade da sua instalação de Turiya.

***

Existe, portanto, em meio ao ego, mesmo em parte transcendido pela Luz, uma série de resistências.
Essas resistências são apenas ligadas ao inverso da Vibração e ao inverso de Turiya.

Qual é o inverso de Turiya?
É o medo.



O medo é um elemento imobilizador, o medo é um elemento que freia a expansão de Turiya.

Então, o mental vai se perguntar como não mais ter medo, e ele vai construir estratégias chamadas de
evasão.

Mas essas estratégias de evasão, elas mesmas os afastam do seu estado de Turiya.
Turiya é a aceitação de ver de frente os seus próprios medos, de ver de frente os seus próprios inimigos,
porque os seus próprios inimigos, como os seus próprios medos são, na realidade, apenas a iluminação

das suas próprias sombras.

Assim, tudo o que chegar ao exterior chega, do mesmo modo, ao Interior de vocês.
E isso não se refere unicamente à sua vivência, isso não se refere unicamente aos fenômenos agradáveis

que ocorrem na sua vida, mas ao conjunto de fenômenos que se desenrolam no exterior, no conjunto
deste planeta.

Esses fenômenos que se desenrolam puxam-nos sempre ao que é chamado de númeno [filosofia], ou seja,
a própria Essência da sua manifestação.

A própria Essência de sua manifestação, no estado Turiya, vai englobar sua vida, como o conjunto de
consciência presentes, mesmo se elas não lhes apareçam sob seus olhos ou sob seus sentidos.

A consciência não estando mais fechada na limitação vai descobrir que ela pode ser, ao mesmo tempo,
essa consciência, como todas as consciências, mesmo do outro lado dos universos ou do outro lado das

Dimensões.
É exatamente isso que vocês vivem.

Isso se acompanha, obviamente, por manifestações Vibratórias cada vez mais intensas, correspondendo à
aglutinação da Luz no seu corpo físico, revelando o seu corpo de Estado de Ser.

O que vive também, exatamente, a Terra, inteiramente.

Assim, enquanto vocês se separarem de um evento, qualquer que seja, vocês não estão no Turiya.

***

Há, portanto, uma identificação e, além da identificação, uma fusão real pela própria consciência e o estado
de Turiya, fazendo-os iluminar, com uma lucidez específica, que tudo o que se produz no exterior,

qualificado de agradável ou de desagradável é, de fato, apenas o reflexo do que acontece em cada um de
vocês.

O estado de Turiya não conhecendo limite, não pode definir um evento como exterior a ele mesmo, qualquer
que seja.

Turiya é, portanto, uma consciência que vai englobar o conjunto de manifestações de consciências que,
anteriormente, pareciam totalmente fora de Turiya, totalmente separadas e totalmente independentes

desse estado.

***

Não existe independência.
Inúmeros profetas, inúmeros sábios disseram que, por exemplo, quando a asa de uma borboleta se

quebrava, todo o universo tremia.
E é a estrita verdade.

Isso não é uma poesia, isso não é uma visão exterior, mas efetivamente um mecanismo Interior.

O estado de Turiya corresponde à instalação disso.
O estado de Turiya, que vocês vão manifestar cada vez mais, corresponde também à dissolução final da

Ilusão, a sua, como aquela do exterior, a fim de que não haja mais do que uma única coisa que permaneça,
denominada Si.

O Si é totalmente independente de qualquer circunstância exterior.
O Si é totalmente independente de qualquer identificação a esse corpo.

O Si é totalmente independente da identificação a outra coisa que o Si, ou seja, a outra coisa que a Luz.
E a Luz engloba todas as manifestações da vida, mesmo na falsificação.

Vocês são chamados a viver isso.

***

O estado de Turiya está, portanto, em curso de instalação.

É claro, aqueles de vocês seres humanos, Irmãos e Irmãs, que recusarem viver isso, não poderão entrar
no Turiya .

Daí resultará o que é chamado por alguns de fogo do ego.

O Fogo do Espírito é um estado de comunhão, um estado de fusão, um estado que vai englobar o conjunto
de consciências que lhes pareciam, até o presente, exteriores.

No Turiya não existe qualquer inimigo.
No Turiya existe apenas a Consciência Una.



Naquele momento, progressivamente e à medida que vocês penetrarem o estado de Turiya, pouco a pouco
e devido mesmo aos mecanismos e ao relógio cósmico que se desenrolam atualmente sobre a Terra,
vocês vão, efetivamente, penetrar cada vez mais frequentemente no seu ser Interior e extrair-se, em

Verdade, da Ilusão desse mundo.
Não para apagá-lo, mas para integrá-lo.

E ele irá se apagar, efetivamente, porque, tendo-o integrado, vocês não verão mais distinção entre vocês e
o Sol, vocês não verão mais separação entre vocês e a Terra, vocês não verão separação entre vocês e o

conjunto da Criação.

Naquele momento, vocês poderão efetivamente afirmar: «eu e meu Pai somos Um».
Vocês afirmarão isso, mas, além disso, vocês viverão essa realidade.

***

Turiya é, portanto, um mecanismo extremamente potente, visto da consciência limitada do humano, que
vai, portanto, modificar o conjunto das suas percepções, o conjunto das suas estruturas e o conjunto dos

mecanismos de funcionamento da própria consciência.

No Turiya vocês não fazem mais diferenças, nem distinções entre o que vocês chamariam de «vocês» e de
«resto do mundo».

Há, portanto, realmente, um estado de ilimitado que se instaura e que lhes conferirá, no momento vindo,
uma palavra importante que é a liberdade e a autonomia, tal como foi definido há alguns dias por Irmão K.

Tudo isso está em curso de instalação.

E, obviamente, isso pode se expressar em suas vidas por modificações, por vezes violentas, das suas
condições de vida e, já para alguns de vocês, pela capacidade para deixar essa vida, de maneira autônoma

e livre.

O estado de Turiya é também um estado que se acomoda muito mal na Dimensão falsificada na qual vocês
estão.

Aliás, nos tempos mais remotos do que essas duas gerações anteriores, a maior parte dos seres que
acederam à Unidade era considerada como personagens para se colocar de lado, ou como personagens

que deviam por si mesmos isolar-se e viver sozinhos para não ser contaminados ou, aliás, para não
contaminar esse mundo exterior que os recusava.

Eles haviam integrado o mundo neles, mas o mundo não podia reconhecê-los.
Havia uma oposição frontal entre a consciência limitada e o estado de Turiya que viviam esses seres.

Assim, portanto, esses seres encontraram mais sabedoria, alguns deles, refugiando-se, tornando-se
eremitas e não manifestando, nesse mundo em oposição, o seu estado.

Nos tempos mais antigos, o estado de Turiya provocava sistematicamente, da parte do resto do mundo que
não reconhecia o seu próprio estado de Turiya, uma lista negra, ou mesmo, em alguns casos, situações
muito mais penosas para aquele que vivia o seu estado de Unidade, indo até o desaparecimento por um

assassinato, do resto da humanidade, desses seres.

Hoje, as coisas são profundamente diferentes, porque a própria Terra está se despertando do seu estado
de letargia para viver Turiya, ela também.

E também, ainda mais importante, vocês são em número cada vez mais vasto sobre esta Terra a viver os
mesmos estados, os mesmos processos Vibratórios de acesso ao seu estado de Unidade.

***

Assim, portanto, existe uma força, real, ligada à presença de vários seres (milhões) que vivem atualmente
o estado de Unidade, de modo mais ou menos consciente, de modo mais ou menos estendido.

Isso vai se refletir pelo aparecimento de novas frequências sobre a Terra, ilustradas pelas chaves
Metatrônicas, mas também pelos derramamentos de Luz que vive a Terra atualmente na superfície.
Esses derramamentos de Luz, derramamentos da Consciência Unificada vêm tanto do Sol, como do

Cosmos, como da própria Terra, realizando o que foi chamado de Fusão dos Éteres.

A Fusão dos Éteres acontecendo em vocês, eu os lembro disso, no nível do seu Coração, no nível da sua
cabeça e, doravante, no nível de seu sacro.

Isso lhes permite, se vocês aceitarem a manifestação, penetrar mais adiante na sua Unidade e extrair-se, a
seu ritmo, da Ilusão desse mundo.

***

A instalação, hoje, faz-se de maneira certamente um pouco mais violenta, porque o seu próprio ritmo é
empurrado pelo ritmo comum dos seres no Despertar e dos seres que vivem a Unidade.

Há, portanto, de algum modo, não uma urgência, mas uma forma de revelação mais intensa da Luz,
obrigando literalmente os seres no Despertar a penetrarem mais adiante no estado de Turiya e de Unidade.

Isso está em curso de instalação.



Isso está em curso de instalação.

O estado de Turiya vai resultar, se vocês o aceitarem, se vocês não estiverem na resistência com relação a
isso, em estados de Graça cada vez mais intensos, permitindo-lhes ir para estados de Samadhi cada vez

mais importantes.

Enquanto não houver Alegria quando a Vibração é vivida, é que existem, no nível do fogo do ego,
resistências, limitações, impedindo-os de aproveitar plenamente o que é realizado em vocês.

Pouco a pouco vocês perceberão que, quanto mais vocês avançarem no estado de Turiya, mais vocês
terão facilidades para penetrá-lo novamente.

É esse aprendizado que vocês efetuam e isso corresponde totalmente ao que enunciou ontem uma das
Estrelas.

Vocês têm, portanto, que ir cada vez mais para esse estado porque ele proverá ao conjunto das suas
necessidades, tanto na limitação como no ilimitado.

***

O estado de Turiya é o alimento absoluto da Consciência, permitindo a essa Consciência não mais se
enganar sobre as suas obrigações, sobre papéis, sobre funções, mas simplesmente viver o estado de ser

correspondente a essa própria consciência manifestada no estado de Turiya.
Isso é exatamente o que vocês estão vivendo.

É claro, vocês não podem pretender Turiya sem viver as manifestações Vibratórias.
Mas não me cabe entrar mais adiante nessas manifestações, fazendo parte de um conjunto de descrições

que estão em curso, atualmente, por UM AMIGO.
Entretanto, isso é bem real.

Há sobreposição de estados Vibratórios e do estado de Turiya.

Tornar-se Turiya, inteiramente, e viver a Unidade, inteiramente, não pode se fazer, efetivamente, sem a
manifestação dessas Vibrações e desses Fogos da Luz em vocês, até o momento em que vocês se

tornarem, inteiramente, identificados à Luz.
Mas, naquele momento, vocês não poderão mais estar presentes na superfície desse mundo.

Assim, portanto, mesmo nas manifestações da Graça a mais completa do seu estado de
consciência Turiya manifestam-se ainda resistências, devido mesmo à presença da sua personalidade

nesse mundo, mesmo se a personalidade for transcendida pelo estado de consciência da Unidade.

***

Progressivamente e à medida que vocês avançarem na profundez desse estado de Turiya,
progressivamente vocês irão constatar que esse corpo não os obedece mais, que a consciência

fragmentada não os obedece mais, até viver, até mesmo, momentos em que vocês não saberão mais o que
vocês foram nesse corpo e nesse pensamento, do que constituía sua vida.

Vocês sairão, naquele momento, do espaço do sonho para penetrar a Verdade.
Isso se fará, em parte a seu ritmo, condicionado, é claro, pelo ritmo da Terra, porque é ela que decide,
atualmente, o momento final da própria Ascensão que corresponderá, aliás, à sua Ascensão que, eu os

lembro, está em curso.

***

Aí estão as poucas palavras que eu desejava desenvolver com relação a esse estado de Consciência
Unitária, perfeitamente localizado e descrito, eu os engajo, aliás, a ler as obras escritas por alguns sábios
da Índia que perfeitamente descreveram os mecanismos de acesso, há muitos séculos, para esse estado

de Consciência Unitária, para o estado de Turiya.

Se existirem em vocês interrogações com relação a isso, então eu responderei com grande prazer.

***

Questão: você pode nomear os sábios da Índia que falaram desse estado?

Primeiro há o mais próximo de vocês, em termos temporais, que foi Sri Aurobindo, através do yoga
integral.

Eu não falo dos seus escritos eruditos, mas falo da obra deste yoga integral, através de alguns dos seus
escritos.

Em seguida há, é claro, todo o ensinamento denominado Kriya Yoga, de Babaji.

Há, em seguida, os yogas sutras de Pantajali, onde retomou o conjunto de manifestações dos siddhis e
dos nadas, ou seja, os poderes da alma, expressando-se quando o estado Turiya se desperta.

Em seguida, foi formado certo número de escritos, progressivamente e à medida da experiência que



viviam esses seres, mas, eu repito, aplicado no nível mental.

Há muito numerosos seres, no Oriente como no Ocidente que descreveram o próprio estado em termos
mentais, porque eles não tinham outras ferramentas à disposição para descrevê-lo.

Mas, eu repito, atenção à armadilha enorme.
Não é porque vocês aceitam o que está escrito e descrito que vocês vão vivê-lo.

Muitos seres, de fato, podem falar de Unidade e de Turiya, mas não vivem absolutamente Turiya.
Eles transformaram, portanto, a Unidade em um conceito mental.

Lembrem-se de que não pode haver Unidade sem Vibrações.
Isso é impossível nesse mundo.

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, então, vamos deixar esse assunto.

***

SEGUNDA PARTE

Questão: colocar-se uma pergunta referente a uma pessoa ausente e ouvir essa pessoa dar a resposta é ir
para Turiya?

Bem amada, ouvir uma voz não é necessariamente a prova de um Turiya.

Existem numerosos mecanismos que permitem ouvir vozes e estritamente nada têm a ver com um estado
de Turiya.

Não é, portanto, possível responder à sua questão.

É claro, é possível ouvir vozes no Turiya, mas nem todas as vozes relevam de um estado de Turiya.

Bem amada, como eu já disse, quem melhor do que você pode conhecer a resposta?

O estado de Turiya não pode ser definido do exterior.
É você, e você sozinha quem sabe se você o vive ou não.

Enquanto você colocar a questão você não está no Turiya.
Turiya é uma ausência de questionamento.

***

Questão: como enfrentar os medos, as resistências, sem mantê-los?

Bem amada, os medos que se manifestam em vocês, hoje, fazem parte da experiência da iluminação pela
Luz.

Agora, esse medo, o que precisa nele fazer?
Agora, aceitar olhá-lo.

Em um segundo tempo, aceitar também que você não é esse medo e, enfim, em um terceiro tempo, não
mais agir por si mesma, desemaranhando os mecanismos desse medo (porque não é mais tempo para

isso), mas, bem mais, pedir ao Universo e à Luz Una para iluminá-la ainda mais.

Isso participa, inegavelmente, do Abandono à Luz.

O conjunto dos medos manifestados à sua consciência hoje corresponde, de uma maneira geral, a uma
iluminação específica do que resta a iluminar em vocês, como no exterior de vocês.

Ir para Turiya é, portanto, aceitar vê-los tais como eles são, mas, também, efetivamente compreender que
esses medos não fazem parte do seu estado Turiya e, ainda menos, da sua consciência.

Assim, portanto, eles são um encorajamento para ir para uma transcendência desse medo, o medo estando
no oposto, diametralmente, do que é chamado de Amor e a Paz.

Assim, portanto, manifestar a Luz pode, efetivamente, nesse caso e no período que vocês vivem, favorecer
a manifestação desses medos, não para ali aderir (caso em que vocês recaem na personalidade), tampouco

para combater (caso em que vocês retornam na Dualidade), mas, efetivamente mais para transcendê-los
através da ação da Luz em vocês.

***



Questão: então, se vejo um medo que chega a mim, eu devo remetê-lo à Luz?

Não.
Remeter um medo é um ato de Dualidade.

Isso quer dizer que você percebeu um medo que chega e que você quer remetê-lo de onde ele vem, mas,
de onde ele vem?

Bem amado, o modo de apresentar as coisas não é de modo algum aquele.
O que eu acabo de dizer é: quando um medo se manifestar na consciência, então, aí, deve manifestar-se o

seu próprio Abandono à Luz e a sua própria confiança à Luz.

Não há, portanto, ação a realizar, a não ser entregar-se si mesmo ao Universo e, portanto, à Luz.
Não há que pedir a esse medo para voltar à Luz, porque na Luz não existe medo algum.

***

Questão: sinto um calor no Coração quando os intervenientes estão aí e, quando eles partem, o calor se
vai. Por quê?

Bem amada, se você sentir esse calor do Coração no momento em que os intervenientes chegam, é que há
a abertura para a Presença do Arcanjo ou de um Ser que evolui em outras Dimensões, em você.

Resta-lhe, agora, conscientizar a sua própria Presença a si mesma nas outras Dimensões.
Mas essa é uma primeira etapa.

Existe, aí, nesse nível, como eu dizia anteriormente, uma forma de aprendizagem da Luz e aprendizagem
do Fogo do Coração.

Apenas quando houver, em um primeiro tempo, uma discriminação, é que isso permite, justamente,
perceber a diferença entre o estado de vigília normal e o estado de Turiya.

O estado de Turiya, efetivamente manifesta-se por essa Vibração de calor ou de invasão do peito.
Assim, portanto, você percebe, por si mesma, na sua consciência limitada, que existem momentos em que

você penetra o estado de Turiya.

Fazer a distinção entre os dois é capital porque há, como eu dizia, uma passagem cada vez mais
importante, em intensidade e em tempo, nesse estado de Turiya.

Por enquanto, ele lhe parece exterior a você, porque você considera que um Arcanjo seja exterior a você.
A partir do momento em que houver identificação, e não separação, no estado de Canalização entre a sua

própria consciência e a Consciência do Arcanjo, então, naquele momento, você terá integrado,
inteiramente, a Vibração do Arcanjo em você, e você poderá manifestar esse Turiya independentemente da

Presença do Arcanjo, porque ele será você.

***

Questão: se um fator desencadeia uma tristeza, podemos oferecê-la à Luz?

Bem amado, se um problema, do mesmo modo que uma emoção, se apresentar a você, na sua vida, é que
isso, efetivamente, tem necessidade de Luz.

Não é questão, em suas expressões, de dar um chute no traseiro desse problema para que ele desapareça
da sua vista e da sua consciência.

Isso é unicamente destinado a fazê-los tomar consciência de que a ressonância desse problema não está
em outro lugar além de você, qualquer que seja esse problema.

Assim, portanto, um problema, enquanto é considerado como exterior, não está integrado e transmutado
pela Luz.

Não é, portanto, questão de dar um chute ou decidir separar-se desse problema, qualquer que seja.

O problema, que ele se refira a um ser humano ou a uma situação, está aí apenas para fazê-los colocar-se
face a face consigo mesmo.

Assim, portanto, enquanto você considerar que esse problema é exterior, você não poderá viver um estado
de Alegria, porque ele é, em última análise, sempre e exclusivamente Interior.

Apenas o olhar exterior da consciência fragmentada é que faz vislumbrar algo de incômodo como exterior a
si.

O princípio de Atração e de Ressonância vai sempre manifestar à sua consciência limitada o que é
necessário para a descoberta da sua ilimitação, mesmo se isso puder parecer frustrante ou extremamente

limitante.
É exatamente o inverso que isso representa porque, obviamente, assim que você manifestar o seu estado

de Turiya, o problema não pode mais existir, qualquer que seja.

Aliás, no estado de Turiya, progressivamente e à medida que vocês avançam no seu Samadhi e na sua



Unidade, nenhum problema pode aparecer nos tempos que vocês vivem agora.

Obviamente, esse não foi o caso para Cristo, que tinha um sagrado problema.
Eu esclareço que considerar o que quer que seja, que emirja à sua consciência, como exterior a vocês, faz

apenas remetê-los à sua Dualidade porque, a partir do momento em que vocês penetram as esferas da
Unidade, nada é exterior, nada é Interior.

***

Questão: no estado de Unidade, como gerir uma situação em que uma pessoa pede ajuda?

Bem amada, a partir do momento em que você viver o seu estado de Unidade, nenhuma manifestação
exterior, contrária à sua Unidade, pode aparecer.

Se esta vier a aparecer, ela faria apenas refletir a não instalação total da sua Unidade.

A Unidade cria um estado de consciência e um campo Vibratório que, por atração e ressonância, vai fazer
manifestar, mesmo nessa consciência, elementos que vão sempre ao sentido da Unidade.

Assim, portanto, supor que, na Unidade, esse gênero de situação possa se produzir é totalmente inexato.

Qualquer manifestação na consciência limitada é apenas a experiência da Ilusão, visando fazer tomar
consciência da referida ilusão e, portanto, do ego, sem exceção.

O jogo desse mundo e a Ilusão desse mundo são baseados numa única Lei e uma única, que é o
confinamento na ação/reação, e isso é quase infinito.

Assim, portanto, nós dissemos que é impossível sair da ação/reação mantendo a ação/reação.
Vocês não podem resolver o problema e o dilema da dualidade e da encarnação ali operando regras ligadas

a essa própria encarnação.
O que explica tudo o que é falsificado como ensinamento dito espiritual, arrastando-os permanentemente a

querer fazer o bem, a manifestar uma consciência do bem, em oposição ao mal.
Na ação/reação o bem e o mal se mantêm mutuamente, assim como vocês podem ver em suas vidas,

enquanto vocês estão submissos à sua própria Ilusão.

***

Questão: vamos para uma idade Divina ou tudo vai recomeçar?

Bem amada, o ser humano, enquanto ele vive na limitação, tem sempre tendência a crer que o conjunto da
vida, e mesmo do mundo do Espírito manifestar-se-á, de modo eterno, na Dualidade.

Ele transpõe, portanto, suas próprias projeções de Luz na Dualidade.
Não pode haver solução de continuidade, nem acesso ao ilimitado no limitado, é impossível.

Os diversos ensinamentos Unitários presentes nas diferentes civilizações, nas diferentes correntes,
sempre disseram a mesma coisa: extrair-se da Ilusão, percorrer a Unidade, não pode se acomodar, de

maneira alguma, na persistência da Ilusão, ou seja, na ação/reação.

A substituição da ação/reação (ou fim da idade sombria chamada Kali Yuga) traduzir-se-á por uma idade de
ouro onde a predação não existirá mais, onde esta Dimensão, ela mesma, não existirá mais.

Obviamente, é muito difícil, para o ser humano que não viveu a extração da Ilusão (através da saída da sua
consciência no Corpo de Estado de Ser) considerar que esse mundo possa ter um fim e, no entanto,

existem, na superfície desta Terra, provas que remontam a tempos extremamente antigos, de que a vida
foi em várias ocasiões destruída.

A idade de ouro a vir não está absolutamente inscrita nesta Dualidade, nesta Dimensão, porque é impossível
estabelecer a Unidade na Dualidade.

Vocês fazem a experiência disso nesse momento mesmo.
A falsificação consiste em fazer crer que o que é imperfeito, hoje, tornar-se-á perfeito amanhã, na mesma

Dimensão.
Isso é estritamente impossível.

***

Questão: Luz da Fonte, Onda Galáctica, Supramental, Luz do Dharma, Luz do Brahman, isso designa a Luz
Vibral?

Bem amada, a partir do momento em que há, como você diz, falar ou emitir nesta Dualidade, são apenas
palavras.

Raros são os seres que têm a capacidade Vibratória para exceder a palavra e a aparência da palavra,
porque o que você entende pela palavra Amor não é de modo algum o mesmo sentido, nem o mesmo

entendimento em outra consciência.



Assim, portanto, falar de Luz conduz a certo número de obstáculos.
Falar de algumas coisas não é vivê-las porque, a partir do momento em que houver a vivência real da Luz

Vibral, as palavras serão sempre diferentes.

Enquanto não houver acesso a esse estado, vocês podem falar de um estado, mas não é o estado.
Do mesmo modo que é possível definir a Unidade com palavras (tal como eu o fiz ou tal como numerosos
autores o fizeram) enquanto vocês não a viverem, isso a nada corresponde para vocês, a não ser a adesão

a uma crença como outra.

Aceitar já, como conceito, é um caminho para a Unidade, mas não é absolutamente a Unidade.

Não é porque você adere a certo número de crenças, a certo número de dogmas que você vai, contudo,
vivê-los.

A Unidade não é uma concepção.
A Unidade não é uma adesão.

A Unidade é uma vivência.

Mesmo podendo, efetivamente, tentar dela traduzir, de algum modo, através de palavras, a Essência ou a
quintessência.

Não se esqueçam de que o diabo jamais vai falar-lhes de Sombra.
Ele falará sempre da Luz.

Ele falará sempre de liberdade.
Ele falará sempre de promessas, mas vocês jamais irão vivê-la.

Assim, existe uma diferença fundamental entre a crença, a adesão, a palavra e o fato de viver a Unidade.

Falar da Unidade não permite viver a Unidade, porque é justamente o silêncio que permite viver a Unidade
mesmo se, em um segundo tempo, falar dessa Unidade, na Dualidade, for possível.

Mas, enquanto vocês mesmos não viverem o seu estado de Turiya, é-lhes extremamente difícil discernir,
pela lógica intelectual, o que é do domínio da falsificação ou não.

É, portanto, um convite para penetrar no seu Ser Interior, do mesmo modo que respondi anteriormente
que, quem melhor do que vocês pode saber se vocês vivem Turiya?

***

Questão: se, nesse estado de Turiya, os eventos são menos excepcionais do que as manifestações
extraordinárias descritas nos textos antigos, como saber se vivemos verdadeiramente, por exemplo, uma

subida da Kundalini?

Bem amado, é preciso substituir isso no contexto da época.
A melhor descrição que há, nos textos Orientais, do despertar da Kundalini, acompanhava-se,

efetivamente, de manifestações exuberantes, chamadas de poderes da alma ou Siddhi.

Hoje, o despertar da Kundalini realiza-se em uma estrutura que é profundamente diferente do que era
chamado de Sushumna na época.

É por isso que nós o chamamos de Canal do Éter, porque, de fato, essa Shushumna transformou-se, sob a
ação da Luz Vibral, sob a ação da descida do Espírito Santo que forrou, pelas Partículas Adamantinas de

Luz, essa Sushumna, transformando-a em Canal do Éter.

Naquela época, a energia do despertar da Kundalini era uma energia de tipo ascendente, vindo fazer
irrupção em uma personalidade fechada, ela mesma, na Dualidade, com nenhuma possibilidade de dali

sair.

As manifestações exuberantes, naquele momento, eram habituais.

Desde trinta anos os mecanismos de despertar da Kundalini correspondem a algo de profundamente
diferente porque, antes de ter um despertar da Kundalini, hoje, é preciso que a energia do Espírito Santo ou

a energia Luz tenha acompanhado, no sentido da descida, o Canal do Éter, constituindo-o,
progressivamente.

Assim, portanto, a Kundalini pode voltar a subir, embora existam, eu repito, aí também, numerosas
possibilidades de voltar a subir, de maneira muito mais simples, sem manifestações terríveis, como era o

caso anteriormente.

Mas trata-se, efetivamente, do mesmo processo, mas vivido em uma estrutura preparada que não é mais
a Sushumna, fechada dentro de Ida e Pingala, mas uma Sushumna transformada, transmutada e chamada

de Canal do Éter.

***

Questão: é possível viver os protocolos com pessoas que não seguiram todas as etapas, mas que estão
abertas a isso?



Bem amada, assim como foi dito: «os primeiros serão os últimos».

Aqueles que se abrem, hoje, fazem o caminho que vocês fizeram em alguns anos.
Hoje é preciso compreender que existem, sobre a Terra, seres que viveram esses fenômenos de despertar

a quase trinta anos e que, hoje, constatam a aceleração desse tempo e dessas Vibrações.

Há aproximadamente uma geração os primeiros abertos passavam o que eu chamaria de anos do seu
tempo Terrestre para a abertura de um chacra, no sentido da descida da energia.

Hoje, a aglutinação e a Presença da Luz é tal que o Canal do Éter se constitui quase instantaneamente, para
aqueles de vocês que começam a viver as aberturas.

Vocês vivem, portanto, de modo simultâneo, aqueles que se abrem hoje, a descida do Espírito Santo, ao
mesmo tempo a subida da Kundalini, ao mesmo tempo o despertar da Coroa Radiante do Coração e da

Coroa Radiante da cabeça.

Esses processos, que eram anteriormente perfeitamente distintos e distinguíveis no tempo, não o são
mais.

Naquela época, as novas frequências podiam se abrir, umas após as outras, por vezes com sintomas muito
desagradáveis.

Hoje, aquele que recebe o Espírito Santo e que se abre, vai Vibrar no conjunto das suas estruturas, de
imediato, passando da não percepção à percepção da Coroa Radiante do Coração, passando da não

percepção das novas estruturas à percepção completa das novas estruturas.

Portanto, isso é totalmente compartilhável com não importa quem, e eu diria que é mesmo mais fácil para
alguém que não tenha ideia preconcebida ou que não seguiu um caminho confinante em uma crença ou em

uma escola dita iniciática.

***

Questão: todas as pessoas que estão despertas vão participar para atenuar esse choque?

Bem amada, o choque da humanidade é a revelação da Luz, em todos os seus componentes, nesta
humanidade.

Recordem-se de que vocês evoluem na Sombra.
Vocês não podem ter conhecimento da Luz enquanto vocês não forem Unitários e enquanto vocês não

acederem ao seu Estado de Ser.

A Luz não é aquela que aparece quando vocês fecham os olhos em suas meditações.
Esta é uma Luz chamada de Luciferiana.

A verdadeira Luz é Vibratória.
Ela não existe nesse mundo.

A Luz pode apenas se perceber quando vocês olham, por exemplo, o Sol e quando vocês saem da Ilusão
desse próprio Sol.

Agora, o fato de ter agregado certo número de Partículas Luminosas em suas estruturas físicas (que é o
Templo no qual se constrói a imagem do Corpo de Estado de Ser), naquele momento vocês participaram,

pela sua Presença, na atenuação do choque.

É preciso, de fato, compreender que aquele que não vive esses estados Vibratórios, que se encontrar, de
um dia para o outro em sua limitação e em seu próprio confinamento (mesmo se ali estiver perfeitamente

confortável e perfeitamente inserido) viverá a chegada da Luz como um fim e não como uma Ressurreição.

Assim, a presença das Sementes de Estrelas, devido ao conhecimento comum (não conhecimento
exterior, mas, efetivamente, conhecimento Interior da Vibração) permitirá, efetivamente, amortizar a Luz.

Assim como o disse o Arcanjo Miguel, vocês são as Sementes de Luz, Sementes de Estrelas, mas vocês
são também os estandartes e os porta-estandartes da Luz, que ancoram a Luz na sua Revelação, para

vocês como para o conjunto da humanidade.

***

Questão: o que quer dizer: « Eu sou o Alfa e o Ômega»?

Bem amada, esta frase de Cristo significa que ele era o eixo que conduzia ao Caminho, à Verdade e à Vida.

Aliás, o Caminho, a Verdade e a Vida são o Alfa, o Ômega e Ki-Ris-Ti, que permite, pelo caminho de Cristo
(o Caminho, a Verdade e a Vida além do Bem e do Mal, na Clareza e na Precisão, na Profundez e na Visão)

permite viver a Unidade nesse mundo.

Assim, portanto, eu sou o Alfa e o Ômega é a frase que pode pronunciar aquele que se juntou à sua
Unidade.

Do mesmo modo que ele pode dizer e afirmar que Ele e Seu pai são Um.



Ser o Alfa e o Ômega é inscrever-se na Atenção e na Intenção, entre o Aqui e Agora, realizar a Cruz da
Redenção, sair da Ilusão e Vibrar na Unidade.

O Alfa e o Ômega, princípio e fim, correspondem, de fato, a AL e OD.
AL e OD que correspondem ao caminho, na sua elevação e na sua fundação.

A fundação é o OD.
A elevação é o AL.

Ir de um ao outro, ser um e o outro é manifestar esse caminho, que é o caminho do Amor e o caminho da
retidão.

***

Questão: qual é o efeito induzido pelo fato de mudar de percurso entre as doze Estrelas?

Bem amado, hoje, assim como você pode constatar, o conjunto desses caminhos reunifica-se.
Nenhum dos caminhos pode ser separado.

Assim, portanto, assim que a instalação (como lhes disse Um Amigo) das Cruzes mutáveis, dos eixos
mutáveis, a reunificação do conjunto desses caminhos se realizar, não é então mais possível diferenciar

um caminho (como foi o caso) pronunciado por Cristo, pronunciado por Miguel, pronunciado por Uriel que,
efetivamente são caminhos diferentes, mas, não foi dito que todos os caminhos levavam a Roma?

Hoje, todos os caminhos levam à Fonte.

Não há mais meio de diferenciar um caminho do outro, porque a intensificação da aglutinação das
Partículas de Luz Vibral, mesmo na sua Coroa Radiante da cabeça e do Coração, vai induzir uma alquimia
desses esquemas, fazendo com que todas as Estrelas sejam religadas e de todos os modos possíveis.

Não há, portanto, mais caminho pessoal, mesmo se, até certo ponto, era efetivamente possível identificar-
se a um caminho ao invés de outro.

Hoje, o conjunto dos caminhos mistura-se para conduzir a um único caminho, devido mesmo à constituição
da Lemniscata sagrada que é a parte superior do Canal do Éter, situando-se entre ER-ER e AL-AL.

Houve, como foi dito, um mecanismo de fusão dos Éteres.
Esse mecanismo de fusão dos Éteres (que foi descrito e anunciado há um ano e meio, quase dois anos)

corresponde, inteiramente, ao que acontece hoje.

Nessa alquimia não há mais separação e, portanto, não há mais individualização possível dos caminhos
para cada indivíduo.

Há fusão do conjunto dos caminhos em um único caminho.

***

Questão: não é mais útil então percorrer um caminho entre as doze Estrelas?

A partir do momento em que a Consciência da fusão dos Éteres ativou-se sobre esta Terra e em vocês,
obviamente não é mais útil percorrer.

Parece-me, aliás, que, tanto Uriel como Miguel jamais voltaram a percorrer esse caminho com vocês
quando da sua Presença, por essa razão e essa última razão, que é a única.

A partir do instante em que a fusão dos Éteres foi realizada ou estava em preparação, a partir do instante
em que a Liberação do Sol ocorreu e a Liberação da Terra concomitante ocorreu, a fusão dos Éteres

tornou-se possível.

Nessa fusão dos Éteres não pode haver individualização de cada um desses caminhos.
Os caminhos misturam-se e tornam-se uma única e mesma realidade.

Do mesmo modo (como começou a dizer-lhes Um Amigo), a partir do instante em que vocês tiverem
ativado os eixos (simplesmente ali colocando a sua Consciência ou efetuando certo número de gestos)

para o conjunto da humanidade, vocês realizarão então essa alquimia e essa unificação.

Pode-se dizer, de algum modo, que o ensinamento do Yoga Integrativo é certamente a coisa mais limitada,
no tempo, que seja.

***

Questão: o ponto ER seria A Fonte em nós?

A Fonte é a totalidade dos caminhos.
Vocês são a Vibração.

A Consciência Ilimitada percorre os caminhos, unificando-os.

É o instante em que o retorno à sua Unidade faz, do seu Corpo de Estado de Ser, a única realidade viável e



a única realidade a percorrer.

O ponto AL é um dos seus constituintes no Estado de Ser.
A Fonte está, igualmente, no ponto AL como no ponto Profundez ou no ponto IM ou IS, uma vez que não há

mais separação.
Tudo é religado e tudo é Um, o que é difícil de conceber para o cérebro humano.

Essa noção de Unidade, de conjunto do criado e do incriado, unicamente a Consciência pacificada
denominada Sat Chit Ananda pode realizar e isso não pode ser concebido, ou mesmo aproximado, pela

ferramenta mental ou intelectual.

Eu prosseguiria também dizendo que a ferramenta mental é adaptada, unicamente, para a lei de
ação/reação.

Aliás, quando vocês percorrem as esferas do Ilimitado, a ferramenta que vocês chamam de cérebro não
existe mais.

***

Questão: levar minha Atenção sobre uma Estrela de Maria remete-me na conexão com o meu mental?

Bem amado, isso é completamente exato.
Através mesmo dos seus processos de alinhamento, em que lhes era pedido para conectar-se no OD-ER-

IM-IS-AL do peito (chamado vertical) e no nível da Coroa Radiante da cabeça (denominada Estrelas de Maria
ou o OD-ER-IM-IS-AL da cabeça), vocês percebem, muito claramente, que isso se torna cansativo.

Mas é justamente o fato de ter levado a sua Atenção e a sua Intenção sobre esses pontos que permitiu
difundir o conhecimento e a Vibração desse conhecimento na humanidade.

Hoje, alguns de vocês, efetivamente não têm mais necessidade do que quer que seja mais do que fechar
os olhos e acolher a Luz.

Isso vai se revelar cada vez mais verdadeiro para a maior parte de vocês.

A imersão na Luz não tem mais necessidade de ser especificada em um ponto ou em outro: ela se torna
total.

Naquele momento, o que acontece?
Há um desaparecimento, puro e simples, desses pontos.

A Vibração da Luz está presente em todas as células do corpo.
As células se põem a respirar, o Coração se põe a respirar e há dissolução.

Naquele momento, e unicamente naquele momento, vocês não podem mais ser identificados a um dos
pontos, vocês não podem mesmo mais colocar um esforço do que quer que seja para manifestar ou

conscientizar um desses pontos.

O trabalho de integração é, então, inteiramente realizado.
Não há nada mais a fazer ou a ser do que ser essa Luz que você vive naquele momento.

Mas essa é a finalildade.

Se vocês não passassem por essas etapas, aqueles dos seus Irmãos que se abrem hoje não poderiam
viver o acesso total à Luz como alguns o vivem atualmente.

A instalação no Turiya, após ter passado pelas portas da humildade, da simplicidade, mas também do seu
trabalho pessoal nos protocolos implica no desaparecimento desses ditos protocolos e na instalação nesse

Samadhi, podendo confinar ao Maha Samadhi.
Não há mais nada que exista, porque vocês estão dissolvidos na Luz.

Mas eu os lembro de que temos ainda necessidade, um pouquinho, de vocês aqui.

***

Questão: muitos humanos realizaram esse trabalho Vibratório que vai permitir a eles conseguir sua
Translação Dimensional?

Bem amada, assim como foi dito, o Corpo de Estado de Ser imprime-se no nível do seu corpo físico.
Existe, portanto, um esqueleto (que é o corpo físico e sua consciência fragmentária) no qual veio

reconstruir-se o seu corpo de Estado de Ser.

Vocês vivem o Corpo de Estado de Ser aqui mesmo.

Muito poucos foram os seres capazes de juntar-se, ao final dos Casamentos Celestes (por razões
extremamente precisas de freagem, de algum modo, do DNA) aos próprios corpos de Estado de Ser

presentes no Sol.

É por isso que o Corpo de Estado de Ser veio até vocês e se reconstituiu.

Assim, portanto, em todos os tempos a presença de despertos sobre a Terra, em número extremamente



limitado, permitiu manter certa forma de filiação da Luz Vibral.

Hoje vocês não são alguns, mas vocês são, na superfície deste planeta, vários milhões.
Esses milhões de pessoas, obviamente criaram, pela sua dimensão de Sementes de Estrelas, um campo

de ressonância que permite viver o que há para viver hoje.

Isso corresponde, inteiramente, ao que disse o Arcanjo Miguel, no final de setembro, que vocês realizaram,
realmente, em Verdade e totalmente.

Os pioneiros, de algum modo, viveram esses mecanismos Vibratórios bem no início da chegada da
primeira mini Onda Galáctica, correspondendo às primeiras efusões de Sírius, Sol Central desta galáxia, em

agosto de 1984.

Pouco a pouco se construiu uma rede e ressonâncias específicas dessa Luz Vibral, tendo permitido iniciar
os Casamentos Celestes há alguns anos.

Hoje, esta Luz, instalada e ressonante, é acessível a todo ser humano que, se ele se abrir hoje, vai de
imediato transmutar o conjunto do que levou anos, ou mesmo dezenas de anos para os antigos e que

levou, eu os lembro, mais de dois mil anos para cumprir as palavras de Cristo.

***

Questão: agulhadas no corpo são o início do contato com o Corpo de Estado de Ser?

Bem amado, isso não representa o início, mas o fim.
A irradiação pelas agulhadas ocorrendo no conjunto do corpo reflete o fim e não o início de um processo: a

irradiação total do corpo pela Luz.

***

Questão: pode haver presença de Vibração em todo o corpo, sem, no entanto, que ela esteja presente no
nível do Coração, ainda?

Bem amado, a sequência é a seguinte, independentemente da ativação das Coroas: há primeiro um
mecanismo de respiração pulmonar, passando no nível do Coração e estabilizando-se sob forma de

respiração celular que é, de fato, uma irradiação pela Luz.

Essa irradiação pela Luz está ligada à Passagem da garganta e à Abertura da boca.

Então, obviamente, aqueles que não haviam Vibrado e percebido a Coroa do Coração, sob uma forma ou
sob outra, vivem hoje esse mesmo mecanismo de passagem da Luz no conjunto do corpo.

Trata-se exatamente do mesmo mecanismo, em outra oitava.

Naquele momento, é o conjunto do corpo, percebendo essa queimação, esse calor, essas agulhadas, que
se torna ele mesmo Coração.

Mas eu repito, isso não é um processo inicial, mas final.

***

Questão: e a sensação de que o peito tornou-se imenso, o Coração pronto a explodir, as células dançando
de Alegria por toda parte no corpo?

É o mesmo processo.
O que você vive, através desse processo de irradiação da Luz, de respiração celular ou do Fogo, presente

no conjunto do seu corpo é, de algum modo, a prefiguração do que chega sobre a Terra, chamado, não sem
humor pelo Venerável (ndr: O.M. AÏVANHOV), de Planeta-Grelha.

***

Questão: tenho medo de ser incômoda para os outros nesse estado.

Bem amada, considerar que você é incômoda para os outros é ainda uma Dualidade e uma resistência,
qualquer que seja a vivência dessa irradiação.

Você considera que o outro é exterior a você.
Você pronunciou, você mesma, a palavra: medo.

Não pode existir medo no Turiya.

Lembre-se de que, na finalidade, no final, o conjunto da humanidade viverá essa irradiação.
Tudo dependerá da sua capacidade, quando dessa irradiação final, para se manter na Alegria e no Turiya ou

não.

Se, agora, tendo a chance de manifestar essa difusão e essa irradiação da Luz, você criar resistências para



si mesma, pelo medo de incomodar, o medo disso ou o medo daquilo, obviamente, no momento em que a
Onda chegar inteiramente (o que será em um instante) você não poderá reportar para mais tarde o que há

para viver.

O que acontecerá?

Isso é válido para cada um de vocês.
Os medos não são feitos para serem reprimidos.

Os medos não são feitos para serem julgados.
Os medos estão simplesmente aí para mostrar-lhes o que está resistente em vocês para o estabelecimento

total da Luz em vocês.

***

Questão: a Luz não pode, portanto, incomodar os outros, mesmo se isso puder tomar manifestações
menos tranquilas do que de hábito?

Bem amada, a Alegria Interior não é a exuberância exterior.
Bem amada, você já viu um ser em Samadhi manifestar algo no exterior?

Não há mais exterior.

O estado de Turiya ou de Samadhi é voltado para o êxtase ou, se você preferir, eu diria mesmo, a íntase,
para diferenciar, justamente, do êxtase que pode se viver em algumas iniciações ditas Luciferianas e que

se manifestam por uma exaltação extrema de emoções.

A Alegria, o Samadhi não é exuberância.
A Alegria, o Samadhi é uma irradiação Interior do Ser, na qual o Ser está na Alegria.

A Alegria se manifesta, naquele momento, absolutamente não por uma tradução exterior comportamental
de movimento ou de exacerbação do que quer que seja, bem ao contrário.

***

Questão: a contemplação pode permitir atingir definitivamente esse estado de Samadhi?

Bem amado, é preciso ser capaz de manter um estado de contemplação que seria uma tensão no
Abandono extremamente potente.

Existem muito poucos seres que puderam, no passado, realizar isso.
Uma das Estrelas foi um exemplo: Hildegarda de Bingen.

Mas agora, hoje, é muito mais simples acolher a Luz que está aí!

***

Questão: tendo essa potencialidade, pode-se acolhê-la ainda mais facilmente?

Não.
Você interpreta o inverso do que foi dito.

A contemplação não finaliza no Turiya.
O próprio princípio da contemplação é um ato, por Essência, dual.

Ele permite apenas excepcionalmente juntar-se à Unidade e essa exceção é reservada a seres chamados
de exceção.

Excepcionais, não quanto à estatura espiritual, mas, justamente, excepcionais no Abandono à Luz.

É por isso que eu chamei isso de uma tensão para o Abandono.

A maior parte dos seres que vislumbram a contemplação como um ato exterior ou uma vontade de
identificação ao que é contemplado, isso se manifesta por uma tensão, não ao Abandono, mas uma tensão

no nível do terceiro olho.

***

Questão: quando é a alma que tem esse aspecto, não a personalidade, é a mesma coisa?

Bem amado, você sabe o que é a alma?
Você sabe o que é a personalidade?

O saber estritamente para nada serve.
É uma Vibração que se traduz por percepções.

Existe, presentemente, no sentido das suas perguntas, uma vontade feroz de manter o mental que se
opõe, inteiramente, ao seu estado de Turiya.

Não pode haver acesso ao Turiya com qualquer atividade mental.



Turiya está ao oposto da atividade mental.

A atividade mental define-se na consciência de vigília.
A ausência do mental vive-se na consciência de sonho.

O mental está totalmente ausente no sono e está, igualmente, totalmente ausente no estado Turiya.

***

Questão: é ainda útil respirar com a boca entreaberta?

Bem amado, no Turiya não é mais necessário respirar, nem pela boca, nem pelo nariz, uma vez que a
respiração é colocada no nível celular.

Vocês constatarão, muito progressivamente, que vocês passarão tempos cada vez mais longos sem
respirar.

Vocês passarão tempos cada vez mais longos sem batimentos cardíacos e, no entanto, vocês não estão
mortos.

A constituição do Canal AL-AL e ER-ER, a fusão dos Éteres sendo concluída, vocês vão descobrir
potenciais inéditos.

Esses potenciais inéditos consistem (eu já falei disso) no fato de não ter necessidade de comer, de nutrir-
se do néctar existente na boca, na parte traseira do palato ou também, efetivamente, de passar tempos

cada vez mais longos codificando-se em minutos, por enquanto, sem respirar, uma vez que a respiração
não está mais nos pulmões, nem no Coração, mas no corpo.

A consciência bascula, efetiva e concretamente, no Estado de Ser.

Um Corpo de Luz não tem pulmões, não tem cérebro.
E o Coração, existente nos Mundos Unificados, não tem de modo algum as mesmas características que o

seu coração físico.

Assim, portanto, se o Corpo de Estado de Ser for reproduzido identicamente sobre esse corpo de carne e
no Interior, obviamente, vocês começam a perceber, eu diria, os ritmos fisiológicos que nada mais têm a

ver com uma estrutura de carbono.
É nisso que vocês penetram.

************
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 ~ Fazer e Ser ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, o quadro de minha intervenção desse dia
inscreve-se como Voz e Palavra do Conclave Arcangélico.

Venho falar, e Vibrar, duas palavras essenciais que tomam e que tomarão um relevo cada vez mais especial
em seu ser Interior e nos tempos que se vivem no exterior no nível da Terra: Fazer e Ser.

Os tempos chegaram de viver o Instante, o Instante do Presente, que os põem e os colocam na sua
Eternidade.

O Instante que os faz viver a Verdade do Coração e a Verdade da sua Unidade.

Vocês deverão, se tal for a sua convicção e se tal for a sua Vibração, passar, progressivamente ou
subitamente, do Fazer para o Ser.

Fazer decorre sempre de uma ação empreendida de uma vontade, de uma reação efetuada para estabelecer,
no exterior de vocês ou em vocês, um resultado.

«Ser» está além de tudo isso.

«Ser» é penetrar o Instante da sua Eternidade, é sair do Efêmero, sair do desenrolar do tempo e da sua
perpétua ilusão, da sua perpétua ação e reação.

***

O tempo do Apelo chegou, Apelo da Luz que os chama para viver o Coração e para viver o seu Estado de Ser.

Os tempos que se instalam são tempos fora do tempo onde, a cada instante, vocês poderão, devido à Graça
da Fonte e da Unidade presentes em vocês, instalar-se na sua Unidade.

Instalar-se em um estado de Paz importante.

Instalar-se no espaço da Paz apenas pode se fazer se houver parada do Fazer.

O Fazer é ação.

ANAEL – 11 de abril de 2011
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O Ser não é inação, mas, ao contrário, o estado perfeito da ação exata, consistindo em viver o Presente, a
Eternidade do Instante, tirando-os da ilusão do tempo e colocando-os na Verdade.

A hora chegou de verificar, por si mesmos, que vocês são «o Caminho, a Verdade e a Vida».

A hora chegou de verificar, por si mesmos, a sua Dimensão de Eternidade, de Sementes de Estrelas e de Ser,
além das aparências desta vida e do que vocês efetuam nesse mundo.

***

Esse Despertar, porque é um, não os conduz a outra coisa senão a viver o Instante.

E, viver o Instante, além do Abandono, é um Instante de Doação e de Sacrifício que os conduz ao Sagrado e à
Sagração do que vocês são.

O Sagrado e a Sagração nada mais sendo do que a Revelação da sua Eternidade nesse veículo efêmero,
permitindo-lhes então alçar o seu voo.

O seu voo, não deixando um mundo, mas penetrando um Mundo Novo.

Esse Mundo Novo viver-se-á segundo o que vocês são, e não segundo o que vocês fazem.

Então, o Apelo da Luz irá crescendo.

Esse Apelo é um Apelo para abandonar tudo o que não é o Ser, tudo o que decorre de um transcorrer ilusório
do tempo, fazendo-os crer que vocês vão para um futuro, vindo de um passado, enquanto que vocês não vão a

lugar algum, agora e doravante, a não ser para o que vocês são: a sua Eternidade.

É claro, isso se acompanha de um estado Interior de Luz, de Paz e de Serenidade.

O momento anterior à instalação nesse estado pode, para alguns de vocês, fazer manifestar sinais de medo.

Mas esse medo não lhes pertence, ele pertence ao Efêmero, que recusa ver a sua efemeridade.

Vocês são além disso, porque vocês são a Eternidade.

Essa Eternidade, que se expressa por essa Presença em vocês, por essa Vibração, pelo que os conduz a
manifestar, mesmo nesse mundo, a Verdade do que vocês são além da aparência.

***

Alguns de vocês serão chamados, nos próximos dias, para penetrar, cada vez mais, nesse Ser e para afastar-
se do Fazer.

Outros continuarão a Fazer e outros não cessarão jamais o Fazer e não poderão jamais Ser, em todo caso no
Espaço desse mundo, no que há a viver.

Seja como for, nada mais há a executar além da Vontade da Luz e da Inteligência da Luz na sua Vida.

Qualquer que seja a etapa e qualquer que seja a idade, quaisquer que sejam as ocupações ou as não
ocupações, vocês entram no Instante do Ser e vocês saem do espaço da agitação do Fazer.

Isso demanda uma tensão.

Essa tensão de Abandono para a Luz é uma tensão que deve habitá-los, vocês, Sementes de Estrelas,
doravante, permitindo-lhes ir cada vez mais facilmente para esse estado específico, onde algo morre e algo

outro nasce.

Vocês vivem isso, no mesmo tempo, no mesmo espaço, porque não pode haver solução se houver



interrupção.

Há, portanto, uma solução de continuidade, fazendo-os passar de um estado de Fazer para um estado de Ser.

***

A passagem de um ao outro se reflete por sinais precisos, vividos mesmo na sua consciência e nesse veículo
efêmero, manifestando um mecanismo que eu denominaria, com os Profetas: a Ressurreição.

Porque é bem disso que se trata, viver a sua própria Ressurreição, e isso é agora.

Essa Ressurreição é um momento de alegria porque, qualquer que seja a liberação da Terra, vocês vivem e
vocês viverão, aqueles de vocês que a aceitam, essa Ressurreição, mesmo nesse mundo, mesmo na ilusão

do tempo que continua a transcorrer por enquanto.

Então, sim, o instante que se instala no seu Coração, se vocês o viverem e o aceitarem, será um Instante de
Grande Alegria, realizando em vocês o que nós anunciamos, a Fusão dos Éteres, permitindo ao Éter efêmero

da Terra juntar-se ao Éter Eterno do seu Corpo de Estado de Ser.

Essa junção ocorrendo-se aqui mesmo, nada há a deixar por enquanto, a não ser desvendar, revelar e
desabrochar o que vocês são.

Mas é a vocês, como sempre, que cabe dizer «Sim».

É a vocês que cabe ousar, ousar parar, parar o Fazer, para penetrar o espaço do Ser, o espaço da leveza onde
vocês viverão então a Paz, a Serenidade e o estabelecimento da Alegria em vocês, quaisquer que sejam as

circunstâncias desse corpo, quaisquer que sejam os Fazeres que vocês efetuem ainda, porque estes tomarão
uma importância extremamente relativa em relação à intensidade e à manifestação de seu Estado de Ser,

mesmo nesse mundo.

***

Recordem-se de que, quando o seu ponto de vista se colocar na Vibração do Coração e do Instante, tudo o
que se desenrola sobre o tapete do Tempo e a linearidade do tempo aparecer-lhes-á cada vez mais

claramente e com cada vez mais Lucidez, como um cinema, como uma imagem projetada que não tem outra
realidade além da atenção das consciências que ali ainda se colocam, não tendo outra realidade além do medo

engendrado por essas transformações e esse Nascimento.

Como sempre, cabe-lhes escolher e decidir se querem recolocar-se no Fazer ou continuar a viver o Ser,
porque, progressivamente e à medida que o Ser se instalar, a Vibração do Amor, a Conexão ao Cristo tornar-

se-á cada vez mais evidente, tangível, palpável.

Isso é agora.

Não haverá espaço recolocado, não haverá tempo recolocado, porque tudo isso se inscreve na Eterna
Presença, revelando-se mesmo na Ilusão do tempo que transcorre.

Isso é válido a título individual, mas, sobretudo a título coletivo.

E toda a diferença situa-se nesse nível.

Porque o período atual de liberação da Terra vê desenrolar-se, sob a Ilusão do tempo, certo número de
processos que o olhar dissociado chama de catástrofes.

Essas catástrofes são apenas o rasgar dos Véus da Ilusão levando, coletivamente, a humanidade à sua
evolução e ao seu Estado de Ser.

***



Alguns de vocês compreenderam que nada há a evoluir, propriamente falando, porque essa evolução é apenas
em função da sua capacidade para estabelecer-se no Ser e para manifestar esse estado.

A solução, a única, está nesse nível.

Todo o resto é apenas uma ilusão que os arrasta para participar da ilusão do Tempo, para entrar na resistência
e para não apreender o alcance do Instante, para não apreender o sentido do que se vive e do que se instala.

Cristo dizia, à época: "aqueles que quiserem salvar a própria vida, a perderão. Aqueles que aceitarem perdê-la,
irão ressuscitar".

É exatamente para isso que vocês são conduzidos, não pela sua vontade pessoal, é claro, por um trabalho
comum do conjunto de Sementes de Estrelas, mas, sobretudo porque o momento da Luz, o momento do seu

Desvendamento chegou para o conjunto da Terra e desse sistema Solar.

Vocês redescobrirão o que é a Eternidade fora do tempo.

Vocês redescobrirão o que é o Instante Presente e a Graça e a Bênção do Instante, nada mais tendo a ver
com o desenrolar e as satisfações da vida comum.

***

É a vocês que cabe, como sempre, decidir onde vocês querem colocar os seus passos, onde vocês querem
colocar a sua consciência, o que vocês querem se tornar.

Em função disso estabelecer-se-ão em vocês estados de Serenidade até o presente inexplorados e não
vividos.

Viver o Ser irá conduzi-los então a sair e excluir-se cada vez mais do Fazer e do Parecer, excluí-los-á da lei de
ação/reação e permitir-lhes-á penetrar diretamente, ao seu modo, na Ação de Graça, onde tudo é apenas

Bênção, onde tudo é apenas Canto, onde tudo é apenas Unidade.

Isso será possível no espaço de Tempo que se desenrola, compreendendo ainda o seu corpo e a sua
consciência.

Vocês passarão da fragmentação à Unidade, da dissociação à associação, da separação à Fusão.

Realiza-se em vocês, a partir de agora e nos tempos que se instalam ainda na ampulheta do tempo que
transcorre, a capacidade para não mais ser essa ampulheta, mas para tornar-se o Tudo.

Tornar-se o Tudo e o Um não é uma vã palavra, nem uma expressão, mas uma realidade da Consciência que
vocês são chamados a manifestar doravante.

E instalando-se no Instante do Tempo Presente, vocês escaparão aos condicionamentos, aos medos, às
projeções.

Vocês irão se tornar um farol que brilha na noite, porque vocês terão acolhido Cristo que nascerá em vocês.

Vocês irão se tornar então essa Dimensão de Eternidade.

Vocês irão se tornar essa Semente de Estrelas que tem todo seu lugar como porta-estandarte da Luz e
Criação da Luz.

Porque é o que vocês são, Seres de Pura Luz e, sendo Criação de Luz, vocês reencontram o que vocês
jamais deixaram de ser e que, no entanto, havia sido vendado pelo escoamento desse tempo.

***

Esse tempo termina.



O Tempo do limitado terminou.

O Tempo do Ilimitado aparece, e, ele, jamais terminará e continuará indefinido em sua Consciência.

Isso é agora.

É-lhes solicitado participarem de suas Núpcias, essas Núpcias Galácticas que traduzem a irrupção da Luz,
inteiramente, em seu Mundo, e não mais por toques sucessivos, como foi o caso desde numerosos anos.

O que se revela no exterior revela-se, é claro, no Interior de vocês: as últimas sombras desprendem-se, os
últimos medos revelam-se à sua consciência.

Penetrem então os espaços da Graça, essa é a sua herança, esse é o seu Destino e é, sobretudo, o que
vocês são, em Verdade.

Não há mais lugar, no que se revela, para qualquer ilusão.

O medo é ilusão, esse corpo é ilusão. 

Ele é, no entanto, o Templo onde se manifesta a Eternidade, no qual se realiza e se constrói o toque final do
seu estado.

Esse estado que os remete inexoravelmente a Cristo, não à história tal como lhes foi apresentada, mas um
estado Interior e real, onde queima, em vocês, o Fogo do Espírito, o Fogo da Verdade e o Fogo da Unidade.

Esse Fogo devorador que nada destrói, mas que forja, na Unidade, a sua Consciência, para viver o que ela é.

Então, aquiesçam.

Cantem, como lhes disse o Arcanjo Uriel, os Cantos de Louvor, não para pedir, mas para manifestar o que
vocês são, a fim de mostrar ao mundo o que vocês despertaram, o tesouro que se revela a vocês, e em vocês,
àqueles de seus Irmãos e suas Irmãs que vivem ainda essa fragmentação, que vivem no medo do amanhã, na

ação-reação da dificuldade de sua vida ilusória, projetada na tela desse mundo.

Então, seu lugar é ao lado deles.

Não para dizer, não para Fazer, mas para mostrar seu estado, o estado de Ser da Luz, daquele que aquiesce à
Luz e que revela, inteiramente, a sua dimensão de Cristo, na Humildade, na Simplicidade e, sobretudo na

Verdade do seu Ser no qual pode aparecer a Graça e o Amor, assim como a humanidade.

Toda a humanidade do Homem revela-se nessa ocasião, fazendo-os sair daquilo a que vocês foram
constrangidos, daquilo a que vocês foram submetidos e fechados.

***

A Liberdade não será mais uma palavra em vão: vocês serão livres na superfície desse mundo, vocês
acompanharão o seu Nascimento.

Isso se produz agora.

No olho da sua Consciência certo número de mecanismos vai instaurar-se, permitindo-lhes estabelecer-se
cada vez mais facilmente na Alegria da sua própria Unidade, do seu Despertar e do seu Acordar.

Vocês são isso, de maneira irremediável.

Vocês são isso, porque os tempos chegaram de viver o Instante Presente.

Porque os tempos chegaram de voltar-se para o que há de mais luminoso, no próprio Interior desse corpo, do
seu Coração, que é a Porta e é o Templo onde se apresenta Cristo, vindo bater à porta da sua Eternidade e

pedindo-lhes então para revelar o que ele É, porque é o que vocês são.



O Instante da Graça que vocês percorrem manifesta-se efetivamente para muitos de vocês por modificações
de percepção da sua própria consciência envolvendo esse mundo.

Aí também, o que vocês querem fazer?

Resistir ou Ser?

Continuar a Fazer, apesar do Apelo do Ser ou então Ser e aceitar não mais Fazer?

Da sua capacidade para entrar no Ser refletir-se-á a facilidade da sua vida, a Graça da sua vida, no que se
estabelece agora sobre a Terra, de maneira global.

***

Vocês são os Portadores de Luz.

Através do que lhes foi pedido por UM AMIGO, vocês poderão concretizar isso.

A concretização correspondendo a esse último Fazer que lhes foi pedido no Yoga Integrativo, Yoga Final que
lhes permite viver e instalar o que deve sê-lo.

Vocês efetivamente entraram nos últimos tempos, os tempos desse tempo e os primeiros tempos da sua
Ressurreição, da sua Ascensão e da sua elevação na Unidade.

Então sim, o conjunto daqueles que estão Despertos deve render Graças, porque rendendo Graças vocês
multiplicam as Estrelas que vocês são.

Vocês permitem à humanidade germinar, na globalidade, na sua evolução.

Cada caminho é diferente, cada destino é diferente, mas é preciso, por isso, aceitar ir para essa evolução e
esse caminho.

É exatamente o que está acontecendo sobre a Terra.

***

Então, haverá sempre seres para apontar o dedo, com um olhar dissociado, fragmentado, aquele, como diz o
Venerável, da Lagarta que recusa ver a Borboleta que está nascendo e que decide se manter uma Lagarta que

está desaparecendo.

A ilusão do mundo desaparece, restará apenas a beleza do mundo na sua nova Dimensão.

É esta que aparece nos seus Céus, à noite; é esta que aparece em seus quartos, ao seu olhar maravilhado e
que se manifesta por esse Calor e essas Vibrações, pelo conjunto dessas agulhadas que percorrem seus

corpos, suas estruturas e suas Túnicas de Luz e que vão restituí-los à sua Graça.

Então, tornem-se essa Vibração, tornem-se essa Consciência que Vibra e que palpita no Interior do seu peito e
que se sobrepõe no conjunto desse corpo.

A densidade termina.

O peso não fará mais parte do Novo.

Vocês são chamados, para isso, a passar no Instante do seu Presente e, naquele momento, o seu
Nascimento, a Ressurreição, o Renascimento produzir-se-á de modo o mais natural que seja, porque, como

pode ser de outro modo, assim que a consciência humana reconheceu a Consciência que ela é?

***



É claro, existirão sempre, na superfície desse mundo, eventos e seres querendo atraí-los no Fazer e numa
reação.

É claro, é muito tentador, participando ainda dessa ilusão, querer reagir ao que quer que seja.

Mas saibam que a melhor das reações é aquela que consiste em Ser.

Porque no Ser vocês saberão o que fazer para Ser ainda mais, vocês saberão o que fazer para manifestar o
seu estado de Ser.

Vocês não estarão mais submissos aos condicionamentos das suas emoções, vocês não estarão mais
submissos aos condicionamentos da sua educação ou do seu próprio mental, mas vocês terão se tornado o

seu próprio Coração, a sua própria Luz e a sua própria Eternidade.

Sendo assim, vocês trabalharão o melhor possível na Graça da Unidade.

Vocês não estarão mais no Fazer, mas na aceitação.

Tudo o que se fizer naquele momento não será mais feito pela sua vontade, mas pela sua Unidade, o que é
profundamente diferente como resultado.

É isso que há a viver, é isso que há a manifestar, é isso que lhes é prometido e anunciado.

***

Então, sim, quanto mais vocês forem para o seu Ser e quanto mais vocês forem para essa aquiescência à Luz,
mais vocês integrarão a Luz e mais isso se tornará simples, mais isso se tornará evidente, mais isso se tornará

fácil, porque vocês mesmos irão se tornar cada vez mais simples, cada vez mais fáceis e cada vez mais
humildes.

Vocês crescerão então na Luz e tornar-se-ão cada vez menores nesse mundo, o que não quer dizer
desaparecer, mas recolocar, sob o olho da Consciência, a importância das coisas, em função da sua relativa

Luz.

De um lado, a Luz absoluta do seu Estado de Ser, do outro lado, uma personalidade estreita, vivendo no medo,
na angústia e na falta.

Então, quem são vocês?

O que vocês desejam tornar-se?

O que vocês desejam manifestar mesmo nesse mundo, antes mesmo de iniciar o processo final da Ascensão
e da Ressurreição que está em curso?

Cabe a vocês nascer e renascer na alegria, na Paz, na Verdade.

Deixem-se levar pela Onda da Luz, deixem-se levar pela Alegria da Luz, porque vocês são isso.

Vocês não são o peso, vocês não são a densidade, vocês não são esse corpo, mas vocês são o Templo no
qual isso se manifesta.

***

Então, diga «Sim» à Luz, diga «Sim» à Graça, diga «Sim» ao que você é, e você penetrará diretamente nas
Dimensões do Ser.

Nada mais poderá pará-los, nada mais poderá parar a Revelação da Luz e a instalação de seu estado de
Unidade em Cristo.



Isso é agora.

Isso pode ser vivido nos próximos dias como nas próximas semanas.

Recordem-se de que isso depende apenas de vocês, e exclusivamente de vocês, da sua capacidade para não
entrar na resistência, de sua capacidade para abandonar-se à Luz que está aí e que bate à sua porta.

Vocês penetrarão cada vez mais facilmente nesse espaço Interior, na Sagração e no Sagrado da sua
Ressurreição.

As percepções Vibratórias percorrendo vocês, quaisquer que sejam os lugares, traduzem a instalação da Luz,
traduzem o que vocês estão realizando, o que vocês estão sendo, tornando-se, a fim de voltarem à Vida.

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.

Essa é a estrita Verdade, essa é a estrita Unidade.

Vocês redescobrirão então a majestade da Luz, aquela que permite à sua Vida e à sua consciência desenrolar-
se nesta Alegria de que falamos, desenrolar-se nessa aceitação que não é uma renúncia, bem ao contrário,

mas mais uma aceitação da Glória, uma aceitação da sua Beleza.

Porque é o que vocês são, a Beleza e a Glória.

É para isso que vocês estão prometidos, reconheçam.

Há apenas isso, Ser, para além do Fazer.

***

Então, sim, penetrem nos seus espaços Interiores, quaisquer que sejam os nomes que vocês deem, seja
meditação, oração, alinhamento, interiorização, mas vão para seu Templo, vão para a sua Essência e instalem-

se no Instante do Tempo Presente.

Vocês manifestarão então, inteiramente, a sua Graça, porque vocês participam da Graça.

Qualquer que seja o seu estado, qualquer que seja o seu humor, esse estado e esse humor apagar-se-ão
diante do estado de Graça e do humor da Alegria, que não é mais um humor, mas um estado profundo de

Verdade.

Isso se desenrola agora e é a isso que vocês assistirão.

Vocês são, portanto, convidados para as suas próprias Núpcias Galácticas, vocês são, portanto, convidados
para as suas próprias Núpcias do retorno à Unidade, à sua própria Fusão, à sua própria Eternidade.

Isso é agora.

Todos, qualquer que seja sua etapa, perceberão a Verdade, mesmo se o medo puder ainda manifestar-se
diante de um desconhecido que não o é mais, porque o desconhecido torna-se conhecido mesmo nesse

mundo, o desconhecido que se manifesta sob seus olhos, através de um número de eventos que serão cada
vez mais importantes e cada vez mais evidentes.

Algo morre e algo de outro nasce.

Vocês irão do lado da morte ou do lado do Nascimento?

Vocês vão acompanhar a morte ou vocês vão festejar o Nascimento?

Cabe a vocês saber, como sempre.



Cabe a vocês colocar os atos, cabe a vocês colocar os fundamentos Interiores de seus próprios estados de
Ser.

Ou vocês sempre irão para o Fazer, sempre mais Fazer, para escapar ao que vocês são?

É a única questão que convém colocar-se.

A única que vale o tiro ainda.

O que vocês querem Ser?

Qual é sua finalidade?

Qual é sua evolução?

Vocês não podem pretender tornar-se de Luz e manter ainda a Ilusão.

Vocês não podem pretender tornar-se a Alegria e manifestar o medo.

Vocês não podem pretender viver a Graça e viver a restrição.

***

A hora chegou da adequação entre o que vocês são e o que vocês acreditavam anteriormente ser.

É um Instante Único que se vive a cada minuto agora da sua Vida, porque a cada minuto da sua Vida a sua
Consciência os chama para esse estado de Ser.

Esse apelo pode ser atroador ou, ao contrário, muito leve.

Mas, de qualquer modo, é o mesmo apelo.

Esse apelo, vivido como atroador ou leve é apenas o reflexo da sua resistência ou não, ao acolhimento desse
estado.

Vocês estão todos convidados a essas Núpcias.

Não existe qualquer restrição, a não ser as resistências interiores.

Não existe sobre esta Terra quem possa se opor, e nesta Dimensão, à sua Ressurreição.

Nada há a buscar no exterior.

Nada há a encontrar no exterior.

Nada há a buscar no mental, nada há a encontrar no mental porque, doravante, tudo está aí, no Instante
Sagrado de seu Coração, tudo está aí, no Instante Sagrado de sua Presença a si mesmos, no Fogo do

Espírito, no Fogo do Coração.

Cabe a vocês vivê-lo, instalá-lo, manifestá-lo.

Nós os acompanharemos até a última extremidade, até nossos Reencontros finais.

Nós sempre estivemos aí, permanentemente.

Apenas a ilusão desse Tempo pôde fazer crer na ilusão de nossa ausência.
Isso, agora, não tem mais importância, porque vocês saem desse Tempo da Ilusão.

Vocês penetram no Sagrado do Presente, no Sagrado da sua Eternidade.

Nada há mais do que deve ser, nesse nível.



Nada há mais do que deve se revelar nessa Revelação, e isso depende apenas de vocês.

***

Nenhuma circunstância do mundo pode manchar ou alterar o que vocês são.
Nenhuma pessoa pode manchar ou alterar o que vocês são.

Nenhuma autoridade exterior a vocês mesmos pode dizer o que vocês são, porque o que vocês são é um
Conhecimento íntimo.

Esse Conhecimento íntimo não se importa com seu cérebro, não se importa com suas interrogações, porque
ele é a resposta a todas as interrogações, ele é a Luz que vem desprender o que bloqueava.

Ele vem desvendar a Magnificência do seu Ser, além das aparências, do seu mental, do seu corpo, das suas
emoções.

Então sim, cabe a vocês voltar-se para si mesmos, penetrar no Coração do Sagrado.

Esse Sagrado que não está em lugar algum, em outro lugar do que em vocês mesmos.

Não há Sagrado no exterior, porque o exterior não existe.

Vocês vão tomar consciência da real ilusão do que vocês empreenderam, constrangeram e forçaram, fechados
num mundo de quimeras.

Desvendar o que vocês são é, além das aparências desse mundo, desvendar o que vocês são, é encontrar e
realizar Cristo em si.

***

Naturalmente, essa ressonância Interior expressar-se-á pelo aparecimento de algo de exterior, mas que será
apenas um reflexo da Verdade Interior que vocês têm que viver.

Aceitando viver o Instante, aceitando não deixar renascer as menores emoções, as menores atividades do seu
mental, aceitando não mais manifestar o Parecer, qualquer que seja, através das suas relações, através das

suas atividades, então vocês penetrarão o espaço Sagrado, inteiramente.

Nesse espaço Sagrado há o Tudo.

Porque, quando foi dito que o Tudo era Um e que Um era Tudo, isso foi e isso é a Verdade que há a
conscientizar.

Nada do que é exterior existe, a não ser para mostrar-lhes que não é isso, a não ser para mostrar-lhes que a
própria ilusão desse mundo que atinge o seu fim não é uma morte, mas, bem ao contrário, a entrada

diretamente na verdadeira Vida.

Obviamente, nenhuma das minhas palavras os fará aderir a isso, a Vibração talvez.

Mas, sobretudo, a partir do instante em que vocês mesmos aquiescerem a isso, a partir do instante em que
vocês mesmos voltarem a ganhar o estado do seu Ser e não mais o estado do Parecer ou do Fazer, então,

naquele momento, a vida desenvolver-se-á, na sua totalidade, na sua Consciência e na sua Unidade.

Vocês descobrirão então que a Alegria de que nós falamos não era uma ilusão, mas, efetivamente, a estrita
Verdade do que vocês são, que realizar essa Consciência Unitária, realizar que vocês são muito mais do que

esse corpo, tornar-se-á a Verdade da sua vivência.

Vocês escaparão então à atração desse mundo que, de qualquer modo, não poderá mais manter a sua



coesão.

É o que vocês observam, de maneira exterior, nesse mundo que, como nós o dissemos desde várias
semanas, reforça-se agora.

***

Então, nós estamos prontos a acolhê-los, como vocês estão prontos para acolherem-se.

Isso é agora.

O que eu lhes dou não é a esperança.

O que eu lhes dou é a Verdade da Vibração de Cristo.

O que eu lhes dou é o que vocês são, em Verdade.

Nada há de exterior nas minhas palavras, porque eu estou em vocês.

Nada há de impossível nas minhas palavras, porque tudo está já conscientizado e realizado.

Cabe apenas a vocês voltar a ganhar o espaço dessa concretização.

Cabe apenas a vocês manifestar o espaço, fora desse Tempo e fora desse mundo, onde existe essa Verdade
inscrita de toda Eternidade.

***

Aí estão as algumas palavras que eu tinha a dizer.

Se existirem, com relação a isso, interrogações nascendo em vocês, então, juntos, vamos tentar percorrê-las, a
fim de que essas interrogações tornem-se, elas também, indicadores da sua Alegria.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, toda a Graça e o Canto do Um, presente em
vocês e em nós, reúnem-se nesse instante.

Então, dignem-se de acolher a Bênção do Conclave.

Eu lhes digo até breve.

************
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 Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, estou com vocês para um espaço
de questionamentos e de interrogações.

Então, minhas bênçãos estão em vocês e eu os escuto.

***

Questão: você disse que eu podia «criar a minha realidade». Qual é o modo de emprego?

Bem amado, criar sua realidade é criá-la, já, em pensamento e, em seguida, entregá-la à Luz e à
Inteligência dela.

Nada mais há do que isso para levar a efeito.

Agora, não me cabe dizer o que tem a criar ou a realizar, porque cabe a você definir isso, em seu
Templo Interior.

***

Questão: tentei isso, fazendo de modo que fizesse bom tempo.

Bem amado, como é que você pode pretender modificar as circunstâncias exteriores que não lhe
concernem, a você, em sua Interioridade?

***

Questão: para mim, é a minha realidade.

Eu falo da realidade de cada um.
Modificar um clima, modificar um tempo, como isso é possível?

Exceto alguns seres humanos que tiveram o controle dos elementos.

Quando eu falo de criar sua própria realidade eu falo, obviamente, de seu caminho Interior, que lhe é
próprio, e não de modificações ambientais que não lhe são próprias.

A partir do instante em que a realidade que você vislumbra criar interfira com outras realidades,
então, naquele momento, você não está jamais seguro de que sua realidade prevalecerá sobre a
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realidade de outra realidade.

Criar sua realidade é uma realidade que lhe concerne, no Interior de você, no desenrolar de sua
vida, sem que haja interferência com um elemento que não dependa de você, como o tempo.

O tempo, um curso de água, uma montanha, no sentido humano em que você o vê e percebe não é
absolutamente sua realidade Interior.

Foi dito por Cristo que aquele que tivesse suficientemente Fé poderia mover uma montanha.
Ela seria movida para ele, mas seria movida para outro?

***

Questão: como distinguir uma realidade criada pelo ego daquela criada pelo Coração?

Bem amada, criar sua realidade no Coração significa, agora e já, que o Coração está ativado.
Senão, toda criação, mesmo artística, mesmo se ela é impulsionada por uma alma artista, será

apenas uma criação aplicando-se ao ego.

A criação da realidade procedente de seu Espírito é a criação de sua realidade Interior, mas
também exterior, decorrendo de sua vida e não da vida de outro ou de outra.

Assim, criar sua realidade inscreve-se também por mecanismos correspondentes às escolhas do
Coração que nós já havíamos definido.

A escolha do Coração é propor certo número de proposições e ver qual é a proposição que
permite Vibrar o Coração, na condição de que a Vibração do Coração seja efetiva.

Criar sua realidade não é a projeção de um desejo ou de uma intenção como, por exemplo, mudar o
tempo.

Porque mudar o tempo não é o reflexo de uma ação do Coração, mas será sempre o reflexo da
ação da personalidade.

Assim, falando de criar sua realidade, há uma espécie de alinhamento que se produz em sua
Vibração ao nível da Coroa da cabeça ou do Coração que permite, pedindo à Inteligência da Luz,

criar.

Em resumo, criar sua realidade sob a ação do Abandono à Luz é preponderantemente diferente da
projeção de um desejo, qualquer que seja.

Em resumo, criar sua realidade quer dizer criar sua Unidade e deixar a Unidade estabelecer o que é
bom para você, e não projetar um desejo, qualquer que seja.

Enquanto há projeção de um desejo, de uma satisfação, qualquer que seja, não há Abandono à Luz.
E isso eu já havia exprimido em numerosas reprises.

Assim, portanto, se vocês estão abandonados à Luz, a realidade que se criará e que vocês
criarão decorre diretamente da ressonância de seu Ser profundo com a Unidade e com a Luz.

Caso em que não pode existir qualquer projeção exterior concernente a um ambiente pertencente à
Matriz e não sendo a Verdade.

A Luz é atração e ressonância.
A partir do instante em que vocês deixam a Luz dirigir sua vida, não são mais vocês que dirigem sua

vida, mas a Luz.
Enquanto você não aquiesceu a isso, de maneira muito sutil, vocês estão ainda sob a influência do

ego.

Assim, inúmeros seres imaginam-se criar uma realidade, em função de desejos ou em função do que
eles perceberam em diferentes níveis do próprio ser, e eles se apercebem que o que haviam

imaginado, desejado, num sentido que lhes parecia o mais luminoso, não se realiza.

Naquele momento, o que é preciso concluir?
É preciso concluir que houve uma projeção de uma criação, no exterior de si, onde a vontade,

mesmo do Coração, interveio.

O Abandono à Luz consiste em colocar uma intenção.



Essa intenção não é uma vontade, qualquer que seja.
Essa intenção não deve traduzir o sentido em que vocês querem ir, mas o sentido em que quer ir a

Luz, o que não é verdadeiramente a mesma coisa.

Assim, inúmeros de vocês experimentaram, em diversas circunstâncias de suas vidas, o fato de
querer colocar atos que os levam a realizar tal coisa.

Por vezes isso se realiza e por vezes isso não se realiza.

E quando efetivamente isso se realizava, a partir do instante em que foi projetado ao exterior de
vocês e procedente de um desejo, qualquer que seja, mesmo se ele se realiza, ele não é procedente

da Luz.

A ação da Luz e o Abandono à Luz corresponde ao que lhes foi desenvolvido através de certo
número de conceitos chamados Humildade, Simplicidade, Acolhimento e, doravante, Abandono e

Integração da Luz.

Vocês não podem pretender isso ou aquilo se a Luz não lhes propõe isso ou aquilo.

Assim, portanto, assim que vocês estão alinhados com sua própria Unidade, e, portanto, assim que
o Fogo do Coração se eleva ou que a Coroa Radiante da cabeça está totalmente ativa, o conjunto

de sua vida desenrola-se sob a Graça.
Vocês nada mais têm a decidir, porque tudo se estabelece com facilidade.

Isso se junta inteiramente às palavras de Cristo: «o pássaro se preocupa com o que ele vai comer
amanhã?».

Isso se junta ao próprio princípio da Fé.

Como vocês podem afirmar uma Fé e manifestar uma Fé a mais total na Luz, se vocês se
preocupam, ainda que apenas de uma maneira íntima, com o que será seu amanhã?
O princípio da criação de sua realidade não pode escapar ao que eu acabo de dizer.

***

Questão: se estamos numa dinâmica de decisão, isso significa então que não se está no
Abandono à Luz?

Em última análise e na finalidade, sim.

A Luz, quando ela toma posse da personalidade, transcende-a e desperta-os ao Supramental ou à
Luz do Coração.

Basta que vocês emitam um pensamento para que este, se está em acordo com a Luz, concretize-
se sob os seus olhos.

Não há esforço a fornecer, não há trabalho a empreender, há apenas que observar a criação de sua
realidade.

É muito difícil para o ser humano aquiescer a essa noção.

O que é difícil?
É aquiescer à Inteligência da Luz.

Quando, realmente, vocês estão alinhados e transparentes à Luz, e vocês mesmos se tornam Luz,
então, tudo se desenrola segundo o princípio da Graça.

A Lei de atração não pode mais submetê-los à lei de ação e de reação.
A lei de carma dissolve-se para deixar aparecer a lei de Graça e de Unidade.

Não pode ser de outro modo.

E, quando efetivamente um evento ocorresse, contrário à sua visão, às suas ideias ou aos seus
pensamentos, esse não seria de modo algum perturbador, qualquer que fosse.

Que ele se tratasse mesmo da morte de um próximo, que ele se tratasse mesmo da perda de algo,
de alguém, porque isso se inscreve na lógica da Luz, mesmo se vocês não compreendam com seu

intelecto o significado.

Colocando-se sob o olhar Interior de sua Unidade, toda a sua vida será feita de Unidade.



Todos os eventos que escaparem mesmo à sua compreensão, à sua lógica ou à sua análise, têm
sua justificação na Luz e não pode ser de outro modo.

Vocês devem, em resumo, passar, inteiramente, do olhar exterior para o olhar Interior porque, em
definitivo e em ressonância com o que acontece nesse momento sobre esta Terra, vocês são
confrontados, de maneira instantânea, às suas próprias criações, revelando-lhes, assim, onde

vocês se situam com relação à Luz.

***

Questão: que se engajou, ao nível coletivo, na sequência ao trabalho sobre as Cruzes Mutáveis?

Permita-me, bem amado, deixar o Arcanjo Miguel responder a isso.

Isso decorre diretamente da Fusão dos Éteres, isso decorre diretamente do abrasamento do
Coração da humanidade, traduzindo-se por sempre mais Abandono à Luz, porque a Luz está agora

em fase de derramamento.

Assim como lhes disse o Grande Comandante, há mais de um mês, quando ele dizia que seria
agora, isso é realmente agora.

Agora, é claro, vocês são livres para recusar, e muitos seres humanos recusarão essa noção de
«agora» para o retorno da Luz.

Será que isso mudará a realidade Interior deles?
Infelizmente não.

É nesse sentido que, hoje, criar sua realidade não pode definir-se com relação a uma visão linear
(sobretudo agora) de onde vocês quereriam ir, onde vocês quereriam estabelecer-se, onde vocês

quereriam mudar algo no que os cerca.

Agora, mesmo se vocês não percebam, alguns de vocês, a Vibração da Coroa Radiante do
Coração medirá sua capacidade para criar essa realidade de Amor e de Luz em função do humor

que vocês manifestam no Interior de vocês.

Nós sempre falamos da Alegria, essa não é uma vã palavra.

Aquele que se ofereceu à Luz e que tornou-se Luz vive a Alegria, não pode ser de outro modo.

Cabe a vocês perceber o que lhes resta a percorrer para essa alegria.
Apenas o ego é que os levará para longe da Alegria.

Apenas o Amor é que os levará para a Alegria.

***

Questão: o que se chama o 13º corpo seria uma ponte para outra oitava da Unidade?

Inteiramente.
O 13º Corpo é apenas a resultante e a síntese, de algum modo, da ativação do conjunto de Corpos,

como eles estão agora ao nível da Terra, ao nível das bocas da Terra, como em sua boca.

Assim, as cinco frequências Vibratórias dos cinco novos Corpos, alinhando-se e ressoando juntas,
permitem ativar e colocar em função, no serviço, o que é chamado o 13º Corpo, que é, de fato,

apenas uma ponte, chamada o Bindu ou Corpo de Cristal, na qual ressoa o ponto ER da cabeça e o
ponto ER do peito, permitindo colocar em movimento os diferentes eixos Vibratórios e as diferentes

Estrelas e os diferentes circuitos existentes ao nível da cabeça, conectando-se então, naquele
momento, com o chacra do Coração, a Coroa do Coração e o Triângulo Sagrado ao nível

da Kundalini.

***

Questão: Miguel evocou almas que acolherão aquelas que virão.

Bem amado, existe, de todos os tempos mesmo nessa Matriz, o que são chamados passadores de
almas.

Esses passadores de almas são almas que têm a capacidade, mesmo nessa Matriz, de comutar as
almas para o reflexo da Luz, permitindo a elas regenerar-se antes de reencarnar-se.



Desta vez, os passadores serão profundamente diferentes.
Serão seres que terão quase vivido a transição sobre esta Terra, no momento de sua abertura, e
que, devido à antecipação deles, acompanharão os Espíritos liberados e também as almas que

devam ir para mundos de 3ª Dimensão Unificada.

Devido à sua vivência nos instantes vivos e/ou sendo vividos nesses últimos tempos como, por
exemplo, as almas arrebatadas por mecanismos e fenômenos naturais, quaisquer que sejam, são

frequentemente almas que ascensionam de maneira coletiva.
Algumas dessas almas são solicitadas, porque é a Vibração delas, para terem-se nos lugares de
passagem, permitindo juntar-se ao Astral em dissolução total e ao Corpo de Estado de Ser ou,

ainda, aqueles que deverão tomar outro corpo de carbono.

***

Questão: essas almas encarregadas desse papel são desencarnadas?

Necessariamente.
O que é diferente para os passadores de almas encarnados na Matriz, nos tempos mais antigos, e

trabalhando à noite ou em outros momentos, saindo do corpo, num corpo astral, para ajudar aqueles
que acabavam de passar.

Os planos Vibratórios tocados não são de modo algum os mesmos.
Esses passadores estarão no que se chama de corpo de Estado de Ser.

***

Questão: sentem-se por vezes espécies de movimentos no cérebro.

O conjunto de Estrelas, chamadas Estrelas de Maria, corresponde a funções, a redes inscritas
nessa matéria, nesse corpo também.

É a «tomada de posse» de capacidades cognitivas que haviam sido asfixiadas pelo confinamento
Luciferiano, que são hoje transcendidas e superadas.

Isso concerne, obviamente, a zonas tanto ao nível do cérebro direito como do cérebro esquerdo.
Assim, o que está à esquerda corresponde ao cérebro esquerdo, o que está à direita corresponde

ao cérebro direito.

Mas esqueçam o que os fizeram dizer, num momento preciso de sua ciência, que tal cérebro era
aquele da razão e tal outro era aquele da intuição.

Eu diria que a estrita realidade de seus cérebros é a seguinte: há um cérebro que funciona num
mundo analítico e o outro cérebro que funciona no mundo sintético.

Um é ligado diretamente à atividade mental.
O outro é ligado, de maneira muito diferente, à atividade do Coração.

Entretanto, como vocês o constatam, há certo número de pontos à esquerda e certo número de
pontos à direita.

Quer dizer que os pontos à esquerda são unicamente ligados a funções do cérebro esquerdo?
Não, porque o que se ativa é bem mais do que zonas globais do cérebro, mas circuitos presentes

em seu cérebro, em seu corpo, em seu Coração, no canal do Éter e no conjunto de suas estruturas
esquerdas e direitas.

Agora, a ativação das Cruzes Mutáveis traduz-se por modificações bem mais consequentes do que
aquelas que vocês percebem no instante em que vocês as praticam ou mesmos nos dias seguintes.

Essa modificação concerne à totalidade de sua evolução Vibratória.

O trabalho que vocês realizam, e que as primeiras Sementes de Estrelas realizarão sobre a Terra
permitirá, àqueles que se despertarem à Luz, ativar inteiramente a própria Coroa Radiante do

Coração e da cabeça em um instante.

Vocês são os Semeadores de Luz, as Sementes de Estrelas.
Pela ativação de suas próprias Estrelas vocês ativam as Estrelas de seus Irmãos e de suas Irmãs.

***

Questão: o 13º corpo está em relação estreita com as Cruzes Mutáveis?



Ele está em relação direta com a ativação e a Fusão dos Éteres ao nível dos pontos ER da Cruz da
Redenção ou Cruz Fixa e, em seguida, como agora, das Cruzes Mutáveis.

Há uma ressonância direta com o que é chamada a Merkabah ou Veículo Ascensional.

***

Questão: quando se ascensiona, entre o momento em que se deixa esse corpo físico e aquele em
que se reconecta o corpo de Existência, está-se mergulhado no escuro durante certo tempo?

Bem amado, tudo depende de sua própria Vibração.

Se há a capacidade para passar a Consciência na totalidade da vibração que anima esse corpo
físico, então não há jamais escuro.

O escuro é, de fato, apenas a expressão da Consciência, traduzida pelo ego em termos de
aniquilação, mas não há jamais aniquilação no processo da Ressurreição. 

Mesmo na Matriz, antes mesmo de sua liberação atual, em suas vidas passadas,não há jamais
aniquilação da consciência.

Há somente aniquilação da consciência nas fases chamadas de sono.
E, no entanto, quem tem medo de dormir, de uma maneira geral?

O hábito os faz dizer que vocês estão certos de voltar a levantar no dia seguinte pela manhã e,
portanto, vocês mergulham, geralmente, facilmente, no sono, com uma certeza de seu acordar.

Há, portanto, um hábito.

O processo chamado a morte, mesmo na Matriz, não é uma aniquilação.
Apenas o olhar da personalidade é que crê nisso.

É justamente um acordar.

Hoje, esse acordar é bem mais que um despertar, é uma Ressurreição.
Em resumo, quem é que pode ter medo, a não ser a própria personalidade?

***

Questão: a necessidade de menos dormir é, portanto, ligada ao afluxo de partículas Adamantinas
ao invés que à reação de medo do ego de não mais acordar?

Bem amada, as partículas Adamantinas modificam sua fisiologia, isso nós dissemos.

Uma dessas fisiologias concerne à alimentação, a sede e o sono.
Essas funções, chamadas de controle central, tradicionalmente sob a influência da hipófise-

hipotálamo, veem-se transformadas pela interceptação da Luz e a intervenção da Luz no interior
dessas estruturas.

Isso se traduz, inevitavelmente, devido à associação dessas partículas Adamantinas, por uma
necessidade real de sono muito menos importante do que anteriormente.

O que não impede que alguns de vocês, mesmo religados de maneira intensa às próprias Vibrações,
possam ter momentos em que lhes pareça como estarem literalmente adormecidos

permanentemente.
Num caso há a irrupção da Luz modificando seus ritmos fisiológicos e, no segundo caso, há

preparação do que o Comandante chama «casulo de Luz».

***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, minhas bênçãos os acompanhem.

Que a Paz e o Amor sejam sua Verdade e sua Unidade.

Eu lhes digo certamente até breve e eu deixo o lugar, em alguns instantes, ao Arcanjo Uriel.



Até breve.
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Questão: a respiração do Coração transborda o corpo físico?

Bem amada, o princípio da respiração cardíaca é estender-se, obviamente, ao nível do conjunto das células do corpo
e englobar, de algum modo, o corpo e seus envelopes sutis.

***

Questão: tenho por vezes a impressão de olhar as coisas, mas não mais vê-las.

Bem amada, isso corresponde a uma realidade.

A realidade é que, sobrepondo-se atualmente, a visão habitual, da retina, e outra forma de Visão, chamada de Visão
do Éter, traduzindo-se por vezes por uma impressão, justamente, de que nada mais há de visão no nível da sua

realidade tridimensional.

***

Questão: meu cotovelo direito foi acidentado. Não está curado, apesar do meu acolhimento da Luz.

Bem amada, como você quer que uma resistência, manifestada por traumatismos, justamente sob a ação da Luz
Vibral, manifeste-se antes de desaparecer?

E, por vezes, essas manifestações podem parecer mais violentas, mais importantes.

Existe, de fato, um tempo de integração.

A instantaneidade é possível, na condição de que isso seja possível na consciência que recebe a Luz Vibral.

Existe um tempo em que essas manifestações podem parecer como que amplificadas ou mais importantes.

Isso é estritamente normal.

Agora, eu tenho a esclarecer que, a partir do momento em que não houve ação específica sobre essa zona, a Luz
Vibral ilumina, então, as zonas suscetíveis do ser, mas, de maneira alguma, a Luz Vibral pretendeu, em sua

Inteligência, fazer desaparecer inteiramente os sintomas que os afetam.

Alguns estão aí para permanecer ainda certo tempo, a fim de permitir-lhes compreender, mais em profundidade o que,
em vocês, é a expressão dessas ditas resistências.

Assim, portanto, você estritamente nada pode concluir da persistência, do agravamento ou do desaparecimento,
durante esse período, desse gênero de manifestação.

Convém esperar ainda certo número de dias.

O que quer que seja, tudo é possível naquele nível, exceto, é claro, no caso em que uma ação específica tenha sido
empreendida para alguém em um lugar preciso de seu corpo.

***

Questão: ao que correspondem acessos de tosse importantes que tive essa manhã?
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Bem amada, como qualquer acesso de tosse, isso corresponde a uma manifestação ligada ao chacra laríngeo.

Alguns de vocês, nos períodos que vocês vivem e devido à influência da Luz Vibral no Interior de suas estruturas,
alguns vivem ou revivem manifestações de Passagem, manifestando-se por ressonâncias e correspondências

ligadas, aí também, ao chacra laríngeo.

***

Questão: sentir o Coração que pulsa nas mãos e os batimentos cardíacos mais centrados para a direita corresponde
ao quê?

Bem amada, as manifestações que aparecem ao centro de suas mãos, assim como a manifestação de perceber o
coração como recentrado corresponde à estrita realidade da absorção da Luz Vibral passando pela boca e voltando

ao Coração.

O Coração, este é o Coração etéreo, ele não está exatamente em sobreposição com o coração físico, ele está
efetivamente situado no meio do peito, ao nível do chacra do Coração.

É, portanto, muito lógico perceber uma pulsação, mesmo religada à pulsação do coração órgão físico, manifestando-
se, desta vez, ao centro do peito.

É exatamente esse processo que se implementa.

A manifestação dessa pulsação ao nível das mãos, portanto, nas extremidades superiores, corresponde, aí também, à
movimentação do Coração etéreo, ou Fogo do Coração, ou Coroa Radiante do Coração.

***

Questão: pode-se considerar que o sentimento de Paz é a primeira oitava da Unidade?

Inteiramente.

***

Questão: poderia descrever as outras oitavas?

Eu não posso passar tanto tempo descrevendo esses sete estados.

Eles são os sete estados do Samadhi, tais como foram descritos por autores antigos, em particular originários da
Índia.

Eles são graduações da Paz, da Alegria e terminam pelo Maha Samadhi, onde a Consciência se torna,
permanentemente, Sat Chit Ananda, a Felicidade Suprema.

Os espaços de Alegria tornam-se cada vez mais estáveis progressivamente e à medida que vocês cruzam as etapas
da Unidade e dos Samadhis.

Isso corresponde também, de maneira completamente passível de sobreposição, aos diferentes sons que se
manifestam nesses estados, ao nível dos ouvidos ou de um dos ouvidos.

Hoje, muitos de vocês vivem, no exterior, o processo de revelação do próprio Som do Espírito, traduzindo-se pelo
acesso a um estágio elevado desse Samadhi.

A problemática vem do fato que, independentemente das manifestações Vibratórias, vocês não estão ainda,
inteiramente, identificados aos seus estados Vibratórios, o que pode por vezes traduzir-se por certa forma de

defasagem entre o aspecto Vibratório e a manifestação real da Consciência.

Entretanto, no prazo que é situado de maneira muito breve, há a possibilidade de sobreposição total entre a Vibração
e a Consciência correspondente, mesmo ao nível de diversos estados do Samadhi.

Além disso, os estágios ou etapas que foram distinguidos e analisados, vocês devem aceitar hoje que o conjunto
desses estágios e dessas etapas mistura-se de modo extremamente rápido.

Do mesmo modo que, por exemplo, ao nível do que são chamadas as novas frequências Vibratórias, alguns humanos
viviam as premissas e ações Vibratórias que podiam durar anos.

Hoje, o conjunto dessas estruturas coloca-se a vibrar em Uníssono.

É, portanto, muito difícil diferenciar, de maneira tão formal como anteriormente, essas diferentes etapas.

Elas são simplesmente perceptíveis pela intensidade das Vibrações e a intensidade de sua Alegria Interior.

***

Questão: é durante os Três Dias que a Ascensão terá lugar?



Bem amada, tudo dependerá da urgência.

Essa urgência não pode ser definida a título individual, mas a título coletivo.

Essa noção de urgência corresponde simplesmente à sobreposição do que foi chamado o Canto da Terra e o Canto
do Céu.

Quanto mais vocês se aproximam do que foi chamado de datas limites, mais há chance de que haja sobreposição
entre esse mecanismo, chamado de Três Dias, e a Ascensão propriamente dita.

Vocês entraram, assim como o dissemos, uns e outros, nessa fase ascensional.

Essa fase ascensional não se realiza em um minuto, mesmo se exista um momento final e último.

Vocês estão em curso de Ascensão, nesse momento mesmo.

***

Questão: você tem preconizações em relação à ressonância com as Vibrações Arcangélicas?

Bem amado, existem dois modos de responder.

O primeiro é dizer para você trabalhar isso com o que você está mais em afinidade.

O segundo é muito mais geral e concerne à época atual em que o conjunto, ao nível Arcangélico, da implementação
do que acontece sobre a Terra é coordenado, no Plano Vibratório, pelo Arcanjo Uriel, o Arcanjo Metatron e o Arcanjo

Miguel.

***

Questão: o desenvolvimento das fitas de DNA ocorrerá para todas as pessoas ou exclusivamente para as pessoas
que vivem em consciência esta Luz Vibral?

Exclusivamente para aqueles que vivem, em consciência, a Luz Vibral.

A Irradiação denominada Gama, que seus cientistas conhecem, tem efeitos profundamente diferentes conforme a
consciência que ela encontra.

Se a consciência estiver desperta à Luz e perceber a Luz Vibral, a irradiação da Luz amplificará o que é percebido.

Agora, se essa Luz Vibral ou Irradiação Gama encontrar uma consciência fechada, resultará numa destruição total do
corpo, mas não da consciência.

O corpo, nesse caso é, de algum modo, a interface entre o que é chamado de ambiente (ou concebido como exterior
a vocês) e a consciência que está, ela, na profundidade dessa interface.

O corpo é impregnado de Luz Vibral, pela abertura da Consciência, traduzindo-se pelo conjunto das vivências e
manifestações ligadas à ativação dos chacras, das Coroas e dos diferentes circuitos da Luz Vibral, caso em que o

corpo está apto a aceitar essa Irradiação de Luz.

Nos outros casos não estará, absolutamente.
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110429_-_ANAEL.mp3

~ O AMOR ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que o Amor e a Alegria estejam com vocês.
Eu venho dar continuidade ao apelo d'A MÃE (Mira Alfassa), referente à Vibração e aos conceitos de Ilusão, de

Verdade, de Atração, de Sedução.
Eu vou abordar isso passando por uma palavra essencial e que, no entanto, enquanto não for Vibrada,

corresponde apenas a uma ilusão.
Essa palavra é a palavra mestre do ser humano, seja qual for o seu caminho, seja qual for o seu destino.

Essa palavra é a palavra Amor.
Pois nenhum ser humano, seja ele quem for sobre a Terra, poderá ignorar que é um ‘ser de Amor’.

Contudo, esse Amor vai procurar exprimir-se, manifestar-se, para cada ser humano, segundo circunstâncias
profundamente diferentes e, por vezes, totalmente opostas. 

*** 

O amor humano tem a característica de ser algo de limitado no tempo e no espaço.
O amor de uma vida pode efetivamente existir, mas, mais frequentemente, o amor não dura a vida toda.

Ele encontra modos de expressão e modos de manifestação dependentes de todo um conjunto de coisas,
profundamente diferentes para cada ser humano, fazendo com que a vivência do Amor, a compreensão do

Amor e a própria Vibração do Amor sejam profundamente diferentes.
Assim, nós introduzimos, há agora quase três anos, o conceito de Luz Vibral, porque a Luz Vibral remete ao
Amor, bem além das contingências do humano, bem além das limitações do humano, bem além de qualquer

apreciação pessoal do que é o Amor.
O Amor é, portanto, a Luz Vibral.

O Amor pode ser definido como um ímã que magnetiza, que puxa e que atrai. 

*** 

Além da personalidade, o Amor é, de algum modo, eu diria, o cimento e a liberdade dos Mundos.
Cimento dos Mundos, na medida em que ele permite aos mundos articular-se entre eles, nos seus múltiplos

universos, multiversos e múltiplas Dimensões.
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O Amor faz parte ainda da Essência da Criação.
Mesmo tudo o que poderia parecer, ao olhar do humano, como afastado do Amor, contém em si a Semente do

Amor.
Mesmo a oposição ao Amor, poder-se-ia dizer, é o Amor.

O Amor não tem oponente.
Frequentemente o Amor teve como oponente, no sentido humano, o que é chamado de ódio.

Mas o ódio é apenas um dos componentes do Amor, é apenas o seu oposto, definido justamente em relação
ao Amor, segundo as concepções de cada um.

O Amor é uma Atração.
O Amor é uma Unidade.
O Amor é uma Vibração.

Frequentemente há confusão ou, em todo caso, restrição do Amor, chamado de Amor condicional, em
oposição a um Amor incondicional, mas o próprio Amor incondicional supõe que existam Amores condicionais.

Ora, o Amor não pode ser nem condicional, nem incondicional.
Ele é a Vibração da Essência, ele é a Vibração da FONTE, ele é a sua Vibração, quando a personalidade se

desvenda, desmascara-se e se dissolve. 

*** 

O Amor está além da Atração.
O Amor está além da Unidade.

O Amor é, sobretudo, manifestado pela sua capacidade para irradiação.
O Amor está em ressonância direta com o que é chamado de Lei da Graça, vindo formalmente opor-se à lei de

ação/reação ou lei de karma.
Assim, o Amor pode exprimir-se, através da ação/reação, apenas como uma consequência ou como

implicação de uma consequência na Ilusão.
O Amor é estabelecido no que é chamado de Ação da Graça ou também de Lei de Atração e de

Ressonância.
Essa Lei de Atração, ilustrada pelo ponto ATRAÇÃO, uma das Estrelas da sua cabeça, antes

fechada na Ilusão Luciferiana, na Atração-Repulsão ou Ação-Reação ou Lei de Karma.
O Amor é livre.

Ele não pode ser fechado por qualquer repulsão ou por qualquer Fogo.
O Amor propaga-se ao longo das doze Estrelas para fazer a Verdade do ponto ER.

O Amor é Irradiação.
O ódio é limitação dessa Irradiação.

O Amor é tudo o que é Um, por que o Um é Amor e o Um é Tudo.
O Amor é o estado no qual se encontra o ser que encontra o seu Coração, pois o Amor se basta a si mesmo. 

*** 

No estado de Amor há a capacidade do ser para viver a dissolução do ego, a dissolução da personalidade, a
vivência do Samadhi, também chamado de Alegria Interior ou Êxtase ou Íntase, mas, sobretudo, a capacidade

para viver o Amor pelo Amor, fazendo-se Amor a si mesmo.
Fazer-se Amor a si mesmo é manifestar o Amor a Si, correspondendo, assim, às frases de CRISTO: «Amem-

se uns aos outros como eu os amei», «Você amará o seu próximo como a si mesmo, por que você mesmo
não é diferente do seu próximo».

Amar é fazer desaparecer a distância.
Amar é estar na Atração, indo além da dualidade, além da Repulsão, manifestar-se de um modo diferente.

O Amor é apenas Luz.
Assim, portanto, tornar-se si mesmo o Amor é tornar-se a Luz, além da personalidade.

É, portanto, estabelecer-se em uma Dimensão onde não pode existir qualquer resistência e qualquer oposição.
É estabelecer-se si mesmo nas esferas da Verdade, além das ilusões e das verdades, como foram

denominadas, pessoais, mas na Verdade do Amor e da Vibração.
O Amor é, portanto, uma Vibração, expressa pelo Fogo do Coração, pelo abrasamento do ego, pelo

abrasamento desse corpo, Fogo do Espírito, Fogo do Espírito Santo, Fogo do Coração, Fogo da Terra, em um
único Fogo que queima o que não é Amor.

Ora, nada pode existir sem Amor.
Não é então questão, em última análise, de queimar qualquer coisa oposta ao Amor, exceto o ego que nega o
Amor, mas, efetivamente, simplesmente estabelecer-se no seu Samadhi, na sua Presença a vocês mesmos. 

*** 
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O Arcanjo URIEL, Anjo da Presença, frequentemente manifestou a sua Presença a vocês, a fim de fazê-los
encontrar a sua própria Presença, pela Atração e pela Ressonância.

A Atração e a Ressonância não são o Amor, mas contribuem para dirigi-los ao Amor e para revelá-los no Amor.
O Amor, como sabem, pode revelar-se apenas por si mesmo, por que vocês são ao mesmo tempo a chave e a

porta.
Não pode existir Paz exterior, como não existe porta exterior.

Apenas você é que pode abrir a porta, a fim de compreender que não existe porta.
Apenas você é que pode girar a fechadura, a fim de compreender que não existe fechadura.

O Amor é a manifestação mais etérea e mais total da Unidade.
O Um, a FONTE, de que vocês são receptores, parte integrante, parcela e totalidade, é apenas Amor.

Esse Amor expressa a Graça, expressa a imantação de todas as partículas que constituem os Universos e as
Dimensões, mesmo nesta Dimensão falsificada que vocês percorrem.
A ilusão seria crer que o Amor que vocês são depende de outro Amor.

Assim, a Liberdade é Amor.
O confinamento é freio e confinamento do Amor, limitando-o à sua mais simples expressão, impedindo-o de

viver o Tudo e de viver os outros estados do Amor nos estados múltiplos do Ser. 

*** 

Viver o Amor e manifestar o Amor não é outra coisa senão Irradiar.
Amar é Irradiar.

Como lhes dizia o Governador dos Anciões: «Amar é Servir. Servir é Irradiar».
O Amor é uma Irradiação.

Essa Irradiação não pode ser fechada.
Assim que houver confinamento, o próprio Amor se limita.

O Amor é Doação.
Eu empreguei, há algum tempo, a palavra ‘Abandono’.

O Abandono à Luz permite-lhes manifestar o Amor.
A resistência ao Abandono permite-lhes manifestar um amor do tipo egoísta, pessoal, apropriando-se desta

liberdade do Amor e o privando da sua própria Liberdade.
O Amor é um estado onde nada mais pode existir.

Viver em estado de Amor, além do que os Anciões chamam de Samadhi, de Êxtase ou de Íntase, é um estado
de irradiação permanente, um estado de Fogo.

Esse Fogo, chamado de Fogo do Espírito, é um Fogo que não queima e que, no entanto, os devora.
É um Fogo, refletindo-se por uma queimação, uma queimação intensa, que vem queimar a alma, queimar o

Espírito, queimar o corpo e que, no entanto, nada queima de tudo isso, por que ele é apenas Revelação dele
mesmo. 

*** 

Vocês são os Filhos do Amor, os Filhos do Um, vocês são as Sementes de Estrelas, e o que é uma Estrela
senão o Amor?

Cada um de vocês, mesmo limitado nesse corpo, é a expressão da perfeição do Amor.
Vocês já são isso, de toda a Eternidade.

Apenas os jogos de papéis, os jogos de poder, os jogos de ilusão é que os arrastam para a negação desse
Amor, enquanto vocês requerem o Amor.

Tornar-se o Amor é reencontrar a sua Dimensão original.
É tornar-se um amante do Um e um amante da Uma, a fim de descobrir o que é ser amante de si mesmo, a fim

de imantar o resto da Criação porque, naquele momento, vocês eliminam as distâncias entre vocês e tudo o
que não é vocês, porque vocês não estão mais limitados no vocês, mas se tornam o conjunto da Criação.

Isso não é uma visão da mente, isso não é uma visão do ego, mas, efetivamente, a realidade concreta do que
é o Fogo do Amor, quando ele se revela e se desvenda em vocês. 

*** 

A ilusão é a apropriação do Amor.
A ilusão é crer que o Amor pode ser apropriado.
A ilusão é crer que o Amor pode ser possuído.

O Amor não se possui, porque, como se pode possuir o que se é?
Pode-se apenas restituir o que se é, a fim de identificar-se com o Tudo e sair da identificação com a pessoa e



com a Ilusão da pessoa.
Um Arcanjo, na minha Dimensão, não está cortado de nada.

Um Anjo não está cortado de nada.
Um ser humano está cortado da sua parte mais íntima e, no entanto, ele permanece, entretanto, a imagem da

perfeição.
Essa perfeição, inscrita no corpo e inscrita em todos os seus componentes, tem necessidade apenas de

revelar-se a ela mesma, a fim de Vibrar ao som do Amor, ao Canto do Amor e à Verdade do Amor. 

*** 

O Amor é, portanto, a Luz Vibral, aquela que se verte, atualmente, sobre o seu Mundo, a fim de permitir-lhes, se
tal for a sua escolha, extrair-se da Ilusão desse Mundo.

A maior parte dos professores, vindos da Índia como do ocidente, falou da Ilusão desse Mundo.
Eles a chamam de Maya.

Esse Mundo não tem qualquer realidade senão a própria projeção de vocês mesmos, no exterior de vocês
mesmos.

Assim, portanto, o conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, manifestando-se doravante em
visualização total no conjunto dos seus Céus, vem para revelar-lhes isso.
Eles não vêm para liberá-los, pois apenas vocês é que podem se liberar.

Nenhuma liberação pode vir do exterior.
CRISTO volta a chamá-los para se liberarem.

CRISTO volta a chamá-los para salvarem-se a si mesmos dessa própria Ilusão.
Para isso, vocês devem tornar-se claros, tornar-se transparentes, tornar-se Unificados, tornar-se o que vocês
São, de toda a Eternidade, e que, no entanto, foi ocultado por uma série de circunstâncias que vocês devem,

hoje, transcender e superar.
Vocês são os Filhos do Amor, os Filhos da Lei do UM, vocês são as Sementes de Estrelas, vocês são, como

disse MIGUEL, os Portadores e os Ancoradores da Luz.
Vocês são também essa Luz.

Para isso, não basta disso se convencer, é preciso, sobretudo, manifestá-lo e vivê-lo.
É preciso ir além da afirmação, é preciso ir além da manifestação, é preciso ir além da crença no Amor para

vivê-lo inteiramente.
Para isso são-lhes dados os meios Interiores para realizá-lo.

O sacrifício de algumas Consciências elevadas, que vieram até vocês, tendo passado pelas portas da
encarnação, para permitir-lhes, quando chegar a hora, descobrir o momento que vocês vão viver em breve. 

*** 

Chegou o momento da dissolução.
Essa dissolução não é uma palavra em vão, nem uma ilusão.
Ela é o desaparecimento desse Mundo no Amor e pelo Amor.

Então, é claro, aquele que está na resistência ao Amor apenas vai falar de destruições, apenas vai falar de
Apocalipse, de catástrofes e de coisas terríveis.

Não é nada disso.
A lagarta deve desaparecer, como foi dito, para dar o lugar à borboleta.

Chegou o momento de tecer o casulo e de entrar no interior da sua crisálida, no seu Templo Interior, para
acolher o CRISTO que vocês são de toda a Eternidade.

Não há distância entre vocês e CRISTO.
Não há distância entre vocês e eu.

Não há distância entre vocês, entre uns e outros.
Há apenas a Ilusão dessa distância, há apenas a crença nessa distância.

O corpo é batalha.
O corpo é uma resistência à Luz e, no entanto, ele é, como dissemos em várias ocasiões, o Templo onde se

estabelece a Luz.
Não há paradoxo aí, não há contradição, mas há uma forma de complementaridade do que há para realizar na

Atração e na Ressonância do Amor.
A Atração e a Ressonância são a manifestação do Amor, da Graça, da Luz Vibral e da Verdade, permitindo-

lhes extrair-se do Fogo Prometeico, onde a Luz é apenas adiada, onde a Luz é apenas adiada para um instante
posterior que existe apenas na Criação do Demiurgo, daquele que os fez crer que ele era o seu Criador. 

*** 

Vocês são Criadores de si mesmos.



Vocês foram criados por si mesmos.
Vocês simplesmente tomaram posse de uma matriz de carbono, de maneira totalmente livre, mantendo a sua

Liberdade e mantendo o seu acesso à sua Multidimensionalidade.
Isso foi fechado a um dado momento da História.

Mas a História é apenas transitória.
Ela leva apenas a dissolver-se no Tempo eterno do Presente, no Tempo eterno da FONTE.

Sair da Ilusão requer extrair-se do que é, justamente, essa Ilusão: a ilusão de um papel, a ilusão de um corpo, a
ilusão de uma relação, a ilusão de um caminho, a ilusão da sua própria Ilusão.

Os momentos que se instalam e que vão começar agora, sobre esta Terra, no seu calendário, correspondem,
em um primeiro momento, à colocação na Luz das suas próprias resistências para o estabelecimento da Luz.

Vocês não são as suas resistências.
Vocês São a Luz.

Então, não resistam.
Abandonem-se inteiramente ao Amor.

O Choque da humanidade deve ser vivido, mas pode ser suavizado.
O desaparecimento da personalidade não é a dissolução da sua Consciência, mas é a Ressurreição da sua
Consciência, liberada do entrave de tudo o que os fechava nos corpos da Ilusão e nos corpos efêmeros. 

*** 

Aquilo ao que vocês vão assistir é, de fato, a sua própria Liberação, a sua própria saída da projeção da Ilusão
desta Matriz e do seu confinamento.

Isso acontece sob os seus olhos e no Interior dos seus olhos.
Isso acontece no olho do seu Coração e no seu Coração.

Estejam atentos, estejam vigilantes, estejam lúcidos, estejam transparentes para o que se verte em vocês a
cada instante, doravante.

Muitos de vocês perceberam a ampliação do Som.
Muitos de vocês perceberam a ampliação da Coroa da Cabeça, da Coroa do Coração e, para alguns, do

Triângulo Sagrado.
O apelo da Luz torna-se cada vez mais premente no Interior de vocês, convidando-os para sair da Ilusão,

convidando-os para sair da limitação.
Vocês não podem ser ilimitados e limitados ao mesmo tempo.

Cabe a vocês decidir, pela capacidade Vibratória, pela capacidade para a sua transparência, o que vocês
querem ser.

Não há qualquer julgamento, não há qualquer condenação, não há qualquer confinamento: vocês são totalmente
livres.

É claro, uma série de eventos que acontecem na superfície da Terra foi apresentada como punições ou
castigos ou advertências.

Essa é uma concepção doentia, inculcada em suas crenças pelos próprios Arcontes, por aquele que chamam
de Demiurgo.

Pois, de fato, coloquem-se a questão.
Existem ciclos na humanidade.

Dessa maneira, então, se o retorno de Hercólubus, tal como ele será visível em seus Céus de maneira real,
concreta e palpável dentro de algum tempo, muito limitado, se isso corresponde a um deslocamento em meio a
um espaço, mesmo no seu espaço-tempo ou em outro espaço-tempo, então, se esse instante foi programado

de toda a eternidade, como poderia haver ali qualquer punição?
Como poderia ali ter que pagar, em meio à ação/reação, seja o que for, uma vez que isso estava programado

desde sempre?
Esse instante que vocês vivem, esses instantes que vocês são chamados a viver e a transmutar e a

transcender estão inscritos, efetivamente, de toda a Eternidade, desde o próprio dia do início da falsificação
deste mundo.

Assim, portanto, não há punição alguma.
O que o Demiurgo chama de punição é, de fato, a sua Liberação.

Como sempre, ele inverteu e serviu-se da Luz para inculcar em vocês o medo de um julgamento final, que é,
de fato, apenas a sua própria Liberação da Ilusão e o fim das suas ilusões, para ele (ndr: ele, o Demiurgo), que

era a verdade dele, na qual ele quis fechá-los. 

*** 

Vocês são os Filhos da Liberdade, os Filhos da Unidade: é tempo agora de sair desse confinamento, é tempo
agora de realizar o que vocês são, de toda a Eternidade.

As circunstâncias cíclicas, de que acabo de falar, estão se manifestando em seus Céus.



Nós, o Conjunto de Presenças da Luz Una, nós, o Conjunto da Frota Intergaláctica da Luz, estamos aí para
acompanhar a sua Ressurreição e o seu Renascimento.

Isso acontece agora, como disse o Grande Comandante, isso é agora.
Isso é agora, vocês vivem os sinais, para a maior parte de vocês que estão despertos à Luz, no nível de sons,

no nível das Vibrações, no nível da sua própria Consciência. 

*** 

Então, o que vocês esperam?
Vocês esperam simplesmente o momento que está vindo.

Esse momento que vocês esperam em um espaço-tempo linear não é um instante fixo.
Ele foi programado e, portanto, já realizado, no início mesmo da falsificação.

Vocês o vivem através de um período longo, uma vez que se trata de 320.000 anos.
Mas, de fato, nas Dimensões Unificadas, o tempo não existe, esse tempo é o mesmo que há 320.000 anos.
A Ilusão desse mundo é tê-los feito crer que, através do amor limitado, vocês chegariam ao Amor ilimitado.

A Ilusão desse mundo consistiu em fazê-los crer que, buscando algo no exterior, vocês encontrariam o seu ser
Interior.

A Ilusão desse mundo consistiu em fazê-los crer que, através de uma busca, qualquer que fosse, através de
uma progressão, vocês poderiam encontrar a Liberdade.
E, no entanto, vocês continuam todos aí, sem exceção.

Então, é preciso, hoje, ousar ser o que vocês são.
É preciso, hoje, render Graças, aquiescer à Luz.

CRISTO volta em seus Céus, isso foi anunciado pela própria MARIA.
MIGUEL quase terminou a sua missão de dissolução desse Mundo.

O Arcanjo METATRON vem afixar o seu Selo, na Nova Dimensão da Terra já criada, que espera apenas vocês
e o fim da Ilusão desta Terra para que ela passe a própria Consciência, como vocês, nos seus mundos da

Eternidade e do Ilimitado.
Então, o caminho da Redenção é, de fato, a ativação das suas Cruzes, a ativação das suas Dimensões de

Sementes de Estrelas, despertando e revelando o seu DNA multidimensional, permitindo-lhes juntar-se a essa
Multidimensionalidade.

Vocês irão para onde os levar a sua Vibração.
Numerosos fomos em dizê-lo, em confirmá-lo.

Somente a Vibração decide.
Não os seus desejos, não os seus pensamentos, não qualquer projeção, mas a sua capacidade para tornarem-

se transparentes, a capacidade para nada ser sobre esse mundo, para Tudo ser do outro lado.
Existe um princípio de vasos comunicantes. 

*** 

Foi pedido também, durante este período que eu chamei, a um dado momento, de decantação da humanidade,
para aceitar o caminho de cada um.

Seja ele o seu cônjuge, um filho, um ascendente, cada um deve encontrar a sua Liberdade total de decisão.
Vocês nada podem levar ao outro lado, a não ser a sua Consciência.

Então, reflitam bem nisso: nada há para levar ao outro lado além de vocês mesmos.
É para isso que vocês são convidados, é para isso que vai chamá-los o mês de maio, que se esclarece agora.

Os sobressaltos da Terra serão também sobressaltos da sua Consciência, entre essa forma, não de
confrontação nem de combate, mas de colocação na Luz das suas últimas resistências, seja nos sonhos, seja

em seus dias.
Vocês devem, hoje, transcender tudo isso, por que vocês não são isso. 

*** 

Hoje, e nos próximos dias, uma forma de Ilusão vai terminar, substituída por uma forma de Verdade, que é a
Verdade absoluta e não a verdade relativa do seu ser.

Vocês serão levados a viver isso, cada um à sua maneira, cada um no seu ritmo, sabendo que esse tempo é
extremamente curto, dado que ele representa, em termos humanos, uma duração de 31 dias, o que é

extremamente breve.
Trata-se da fase final, como foi dito, da sua preparação para o seu retorno final à Unidade.

Alguns povos, algumas Consciências estão doravante aptos a juntar-se aos Mundos da Unidade.
É exatamente o que está acontecendo sobre a Terra já há algumas semanas e que será festejado pelos povos

que conhecem essa Liberação.
É claro, uma série de estados emocionais vai procurar prendê-los a esta Ilusão, no seu ambiente e, sobretudo,



em relação ao seu próprio Interior, que tem dificuldade para pôr fim a algumas das suas ilusões.
É a vocês que cabe observar-se, é a vocês que cabe penetrar no Santuário, abrir a ‘porta’ e a ‘fechadura’ que

não existem, e penetrar no que existe em Verdade.
Para isso, não há necessidade de nada mais além da sua própria Luz para reconhecer e para deixar parecer,

além do parecer, a fim de ser isso. 

*** 

Aí está o que é levado a manifestar-se, aí está o que é levado a acontecer, segundo o calendário linear do seu
tempo.

Isso se instaura agora.
Isso se instaura em vocês, para alguns de vocês, agora, desde algumas semanas.

É o momento em que vocês saem do Fazer para entrar inteiramente no Ser.
É o momento em que, como disse A MÃE (Mira Alfassa), vocês irão descobrir a ausência de desejo, vocês irão
descobrir a Graça da sua própria Presença a si mesmo, realizando, assim, o que vocês são, na sua Presença,

o conjunto da Criação.
O exterior é apenas uma projeção, o Interior é a única Verdade.

Esse Interior, que lhes tinha sido privado, o que os impediu de manifestar a sua Consciência em todas as
formas exteriorizadas possíveis.

Isso está sendo restituído a vocês, e isso é agora.
Isso será cada vez mais evidente, devido às suas capacidades para extrair-se da Ilusão, alguns pelo sono,

outros por uma incapacidade para fazer o que fazem habitualmente e outros, enfim, para poder penetrar nos
domínios do Estado de Ser, no Corpo de Estado de Ser, além mesmo da Vibração desse corpo, além mesmo

desse Templo.
Isso acontece e vai acontecer agora.

É nesse sentido que as últimas recomendações ligadas às Estrelas são feitas, eu repito, não para levar
qualquer julgamento sobre o que vocês são ou sobre o que vocês fazem, mas, efetivamente, para que vocês
tenham todos os elementos em sua posse, no olho da sua Consciência e no olho do Coração, permitindo-lhes

ir livremente, sem resistência, para onde os levar a sua Vibração.
Os próximos 31 dias irão permitir-lhes liberar, de algum modo, a Vibração do seu Ser.

Cabe a vocês liberar-se.
Vocês têm em mãos todas as peças.

Vocês têm em mãos todas as Luzes e vocês têm, sobretudo, no seu Coração, todos as possibilidades, sem
exceção. 

*** 

Aí está o que eu tinha que dizer, completando a Lei de Atração.
Simplesmente, não é uma advertência, simplesmente, prestem atenção à sedução deste mundo, pois esta

vai, ela também, reforçar-se, reforçando as suas resistências ao seu próprio Abandono à Luz.
As últimas relações existentes, criadas pela matriz, sobretudo no que se refere aos seus ascendentes e

descendentes e às suas relações afetivas, vão encontrar-se, de algum modo, abaladas.
Não é questão de abandonar ou de perder seja o que for.

Vocês devem redefinir-se em todas as suas relações, em todos os seus laços, em relação ao que vocês São
em Verdade e não mais em relação a essas ligações.

O que quer dizer, eu repito, que não é necessário romper as relações, mas vê-las pelo que elas são.
Cabe a vocês voltar a ganhar os domínios da Graça, pela Lei de Atração e de Ressonância.

Cabe a vocês ir além da Sedução.
Cabe a vocês descobrir o Íntimo e o Último.

Vocês são UM.
Vocês são a FONTE.

A FONTE jamais mentiu a vocês quando ela lhes disse isso.
Somente o olhar separado do confinamento os fez vislumbrar e crer que tudo estava separado, que tudo estava

no exterior.
Ora, nada, absolutamente nada pode ser exterior ao que vocês São, em Verdade.

Aí estão as Vibrações que eu devia transmitir-lhes na continuidade das intervenções de hoje, de NO EYES e
d'A MÃE.

Eu irei acompanhá-los durante o seu momento de alinhamento.
Se existirem e se tivermos tempo para eventuais questões, então, eu gostaria de ouvi-las e de respondê-las. 

*** 



Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos. 

*** 

Então, bem amados Filhos da Lei do UM, bem amadas Sementes de Estrelas, eu estarei com vocês dentro de
alguns instantes, do mesmo modo, eu estarei com vocês esta noite, para a Revelação da Luz Branca e da Luz

Azul em vocês.
E eu lhes digo até já.

Que a Paz, o Amor, a Alegria, a Luz, sejam a sua morada, na Eternidade. 

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
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 Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem Amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz e o Amor estejam com vocês.
Nós vamos, juntos, desenvolver o que significa “morrer para o Eu” e “nascer em CRISTO, ou para CRISTO”.

***

Vocês entram, neste dia, concretamente, na alvorada do último Dia.
O Dia de que falo não é um Dia, no sentido humano, mas um Dia instalando-se em certo tempo, permitindo

desvendar a totalidade da Luz, e permitindo-lhes, se tal for a sua Vibração, retornar à Unidade.
A última Reversão ocorreu.

Após a passagem do seu inverno (verão, no hemisfério sul), chegou o momento de renascer.
Este Renascimento, eu pedi para que fosse denominado: “morrer para o Eu, e renascer para CRISTO”.

Isso se expressa pela passagem da Porta Estreita, estabelecendo as novas Fundações de Vida, Fundações
novas da sua estrutura liberada, Fundações novas para a nova Terra ou para as suas novas Moradas, segundo

a sua Dimensão e segundo a sua origem.
A passagem da Porta Estreita realiza-se agora, e deve permitir-lhes manifestar e reencontrar CRISTO.

Existe, obviamente, certo número de marcadores que estão em relação e em ressonância direta com este mês
que se abre diante de vocês.

Alguns desses sinais lhes foram dados: os vários sons são percebidos (ao redor da cabeça, nos ouvidos), as
manifestações, cada vez mais importantes, vivenciadas nas suas Coroas Radiantes.

Assim como as modificações da sua própria Consciência e do seu humor.

***

O período que se inicia, se tal for a sua aceitação, deve se refletir, para cada um de vocês, pela evolução
concomitante de uma Alegria Interior e de uma Paz Interior, contrastando com a desordem aparente desse

mundo, em diversas partes desse mundo.
A hora chegou, de algum modo, de renascer a vocês mesmos, à sua Dimensão de Sementes de Estrelas e de

todos os seus constituintes.
Isso vai se manifestar por percepções, cada vez mais potentes, ao nível dos seus corpos físicos,

por modificações do seu humor, da sua Consciência, andando junto com certo número de Revelações
Interiores.

A passagem da Porta Estreita acompanha-se, para alguns de vocês, de um olhar retroativo, sobre si mesmo,
sobre o Eu, e sobre os diferentes jogos, papéis e funções que vocês desempenham.

Todos vocês estão, neste instante preciso, como nós já lhes dissemos, em bom e justo lugar.
Que isso seja o país, a idade, a função e o estado Vibratório no qual vocês se encontram.

O processo em curso, ao nível da Terra, resulta diretamente da fusão dos Éteres e da revelação da Luz
Branca.

 Processo idêntico ao que ocorre em vocês: fusão das Lareiras, percepção de Vibrações, aniquilando, de certa
maneira, a Consciência comum.

Vocês estão em um estado onde vocês estão, pela manhã, no momento preciso em que vocês saem do sono,
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quando vocês acordam, ou então no momento do seu adormecer.

***

A passagem, durante esse Dia novo, vê o desaparecimento de certo número de elementos e o aparecimento
de outros elementos.

O que é levado a desaparecer é tudo o que é pesado, tudo o que está pesando.
E o que é levado a nascer é tudo o que é leve, tudo o que vai contribuir para o estabelecimento da Alegria da

sua Eternidade.
Essa passagem da Porta Estreita não se faz em um instante, mas se acompanha, de algum modo, por

mecanismos de vai-e-vem entre o antigo e o novo, entre o que deve morrer e o que deve nascer.
É, portanto, para a maioria de vocês, Sementes de Estrelas, um mecanismo que vai permitir claramente

identificar os momentos em que vocês estão no Eu, e os momentos em que vocês estão no Si e no Cristo.
Pela qualidade das Vibrações que os anima, pela qualidade e pela sua capacidade de Consciência para

estabelecerem-se nesta Paz e nesta Alegria, resultará a instalação permanente da sua Dimensão de CRISTO,
de Filho Ardente do Sol.

Para muitos de vocês, os últimos reajustes vão imergir em suas vidas, em suas compreensões, em suas
últimas escolhas e decisões, sempre em relação com o apelo da Luz Vibral, que lhes permitirá estabelecer-se

no seu Coração.

***

O que acontece atualmente são a agonia da Consciência separada e o nascimento da Consciência Unificada.
Algumas Estrelas lhes deram os elementos correspondendo às Virtudes e às Funções Espirituais, que podem

ser, para cada um de vocês, auxílios na instalação deste novo estado, desta nova Consciência.
Nós já abordamos, uns e outros, esta Consciência nova que, por ora lhes foram entregues, para a maioria de

vocês, apenas sob forma de fulgurâncias, quaisquer que sejam os nomes que vocês lhes deem:
Êxtase, Samadhi, Alegria, Paz.

Vocês vão constatar, por si mesmos, que irá se tornar cada vez mais fácil viverem estes estados, mas que
serão vivenciados também por retornos, às vezes desconfortáveis.

Mas isso está inscrito nesta noção de Porta Estreita.
Porque a escolha que vocês estão para fazer, deve ser feita com toda Lucidez, com toda Consciência.

A porta do seu Coração, mais do que nunca, depende apenas de vocês.
Coexistem, em vocês, todos os elementos que lhes permitem, sobre o plano das Vibrações, sobre o plano do

Conhecimento Interior, ir aonde vocês colocarão a sua Consciência.
Na realidade, o que lhes ditará a sua Consciência.

Nenhum outro além de vocês mesmos, nenhuma pessoa próxima, nenhum Arcanjo, nenhum Ancião, nenhum
ser, aliás, pode interferir nessa passagem da Porta Estreita.

***

Muito significativamente, cada um de vocês perceberá este apelo da Luz Vibral, em momentos que lhes são
próprios.

Além dos seus períodos de alinhamento, e além da densificação da Luz Vibral aparecendo a partir das 17
horas, vocês irão constatar, cada um, que é para vocês em outros aspectos.

E que, por vezes, vocês poderão ser chamados pela Luz, à noite, outros, ao acordar, outros, em momentos
totalmente imprevistos, necessitando parar suas atividades, o tempo que a Luz faça o que ela tem que fazer.

Alguns de vocês irão estabelecer contatos privilegiados com os ‘Anjos do Senhor’.
De diferentes modos, aí também, porque como nós lhes dissemos, desde vários anos, as formas da

Ascensão são múltiplas.
Elas não são as mesmas para cada Semente de Estrelas, em função do seu futuro, em função da sua

Vibração, em função do seu programa em meio à Eternidade.
Os mecanismos da Ascensão, mesmo se eles empregarem as mesmas estruturas, para todo mundo, irão se
manifestar, para cada um, de maneira diferente, correspondendo a cenários diferentes, indo da evacuação, à

Ascensão com o corpo, ou à Ascensão sem o corpo, ou ainda o transporte a outros espaços desta Terra.

***

Tudo isso, é claro, não vai tomá-los de surpresa.



Tudo isso, é claro, não vai tomá-los de surpresa.
Isso quer dizer que, em função do seu futuro, cada vez mais claramente, as informações irão lhes aparecer

como uma ‘evidência’, seja em sonhos ou em estados de Consciência particulares, quando dormindo, ou ainda
durante os seus espaços de alinhamento.

Tenham em mente que essas informações serão comunicadas pela sua própria Consciência, pela sua própria
Supra Consciência, e que naquele momento, quaisquer que sejam os cenários vislumbrados, vocês

permanecerão na Alegria.
Obviamente, isso não acontecerá em um instante.

Porque é perfeitamente concebível que essa passagem de um estado a outro, do Eu ao CRISTO,
corresponde, de algum modo, a uma forma de perda.

E como toda perda, convém tomá-la.
Esta perda não é triste em si, porque, lembrem-se de que isso são os seus Reencontros.

O que é triste, talvez, para alguns, é a impressão de não mais ter sempre a facilidade de se desvencilhar de
certas Ilusões e de certos jogos.

Entretanto, lembrem-se de que a Luz Vibral os acompanha, de que os ‘Anjos do Senhor’ os acompanham, e
que há uma capacidade crescente para encontrar um alívio na própria Luz.

Quanto mais vocês penetrarem os seus espaços Internos de Luz, mais isso será fácil, mais vocês
compreenderão, e viverão serenamente, o que está a caminho.

***

Nós lhes repetimos, ainda hoje, mesmo se nós lhes dermos o início deste mês, hoje, como o último Dia, não
procurem uma data precisa.

Pois como nós lhes dissemos, tudo isso se desenrola agora.
Esse agora, evidentemente, não acontece em um piscar de olhos do seu tempo, mas necessita de uma

‘preparação’, da Terra como dos seres humanos, que se faz, aí também, de maneira progressiva e regular, que
isso seja para aqueles dentre os seus Irmãos e Irmãs que ainda dormem, como para aqueles que estão

totalmente Despertos.
Retenham, aí também, que neste período, o mais importante é, e permanecerá, a capacidade Vibratória da sua
Consciência, do seu corpo, que irá lhes permitir perceber, cada vez mais, a chegada da Luz Branca, a chegada

do Supramental, precedendo a chegada de CRISTO.
Apenas vocês sozinhos que podem se estabelecer na sua Morada da Paz Eterna.
Apenas vocês sozinhos que decidem como vocês têm de viver o que devem viver.

***

Lembrem-se de que cada coisa, cada elemento, cada pessoa, está estritamente no seu lugar no desenrolar
desse cenário da chegada do último Dia.

Não há então que temer, exceto as suas próprias projeções no passado, os seus próprios apegos que, eu
lembro a vocês, durante esta morte do Eu e o nascimento de CRISTO, representam uma total Ilusão.

Ilusão da qual convém se desvencilhar.
A Luz está aí para isso.

Os seus espaços de alinhamento, as descidas da Luz que lhes serão pessoais, estão, aí também, para
isso.

A justa quantidade de Luz Vibral que vocês terão que viver nesses momentos, dar-lhes-á todas as
possibilidades para viver essa passagem da Porta Estreita.

Novamente, eu não quero dizer por aí que, durante este mês, acontecerá o fim desta Dimensão, mas
acontecerá realmente a preparação final, terminal, do que restará a realizar.

Obviamente, alguns povos da Terra, em certos espaços e certos lugares, são chamados doravante a migrarem
juntos, porque eles têm um destino comum.

Tenham em mente que o que vem é uma Liberação, quaisquer que sejam as circunstâncias.
Que jamais, nunca mais, o ser humano será confinado contra sua vontade e contra sua Consciência.

Que, nunca mais, vocês conhecerão o isolamento, a separação, o sofrimento.
Isso deveria ser suficiente, além da sua vivência, para estabilizar, em vocês, o que deve sê-lo.

***

Vocês são convidados a passar um tempo com vocês.
Quaisquer que sejam as suas ocupações, quaisquer que sejam as responsabilidades de vocês, será

conveniente buscar o tempo necessário para manifestar a sua Alegria, para estabelecer a sua Paz, a fim de



estar o mais próximo da facilidade dessa passagem.
Lembrem-se de que a Vibração, a Luz, e de que aqueles que os acompanham, estão bem aí, ao redor de

vocês.
De que a separação entre as Dimensões quase não existe mais.

A Luz é onipresente.
Vocês perceberão cada vez mais as Presenças, que isso seja nos seus Céus, ou mesmo na sua Dimensão,

pela Visão Etérea.
Por percepções da sua própria Vibração interferindo com outras Consciências, vocês irão constatar que vocês

não estão mais sozinhos.
Isso deveria também ser um encorajamento a fim de ir para a Luz.

Acabar com o Eu é também aceitar olhar, com franqueza, com Transparência, o que vocês são.
Não há qualquer vergonha, qualquer culpabilidade, qualquer julgamento a fazer sobre si mesmo.

Vocês têm apenas que olhar, franca e honestamente.

***

Tentem, enquanto se puder fazer, estar mais nos instantes que vocês vivem.
Vários meios foram dados a vocês, através dos cristais, através de técnicas respiratórias, através do Yoga,

dado por UM AMIGO, permitindo-lhes, durante este período, encontrar tudo o que é necessário para o
estabelecimento da sua Paz, para o estabelecimento da sua Alegria (ndr: ver Protocolos (*)).

Lembrem-se de que nada desse mundo pode opor-se à Luz.
Há apenas partes de vocês, fragmentos de vocês que não estão ainda iluminados, que podem ainda levá-los e

arrastá-los para longe da Luz.
Mas isso não irá durar.

Não deem valor aos humores opostos à Luz, não deem valor ao que pode
representar resistências, ligações, apegos.

Porque, em última análise, vocês irão se aperceber, assim que vocês tiverem atravessado a passagem,
mesmo mantendo esse corpo, da Verdade de todos os ensinamentos e de todas as testemunhas daqueles

que descobriram a Unidade.
O IRMÃO K lhes deu, há algumas semanas, elementos de referência importantes com relação a este período

que se abre a vocês (**).

***

Busquem, em tudo o que lhes foi dado, o que pode lhes parecer facilitador, o que contribui para
estabelecerem-se, um pouco mais, na Alegria, na Paz.

Porque se lembrem de que é estando na Alegria e na Paz que vocês poderão se ajudar a si mesmos, e ajudar
pela Irradiação, e Servir pela Irradiação, o conjunto da Terra, o conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs que

não conhecem, no momento, nada da Luz.
Vocês são ainda muito numerosos, sobre esta Terra, a dormir, a não estar informado dos eventos que se

desenrolam em seus Céus e sobre a Terra, tanto que estes não estão em contato diretamente com vocês.
Lembrem-se de que o que vem é antes de tudo Revelação.

Mesmo se várias traduções transformaram esta palavra Apocalipse em algo terrível, ele não o é.
Somente o olhar separado, somente a Ilusão do Eu, tenderia a crer nisso, mas não para aquele que nasceu em

CRISTO.
Encontrem então esses momentos para vocês, para facilitar essa passagem.

Para viver realmente o que vocês vieram viver, neste instante sobre esta Terra.
Vocês não estão aí por acaso, mesmo em meio à Falsificação.

Vocês estão exatamente no justo lugar, e no bom local, em vocês, como no exterior.

***

Não se esqueçam, tampouco, nos momentos que poderiam lhes parecer mais difíceis, de que a Luz está na
mão.

De que vocês têm a possibilidade de se alimentarem de Luz, e de se beneficiarem ao nível dos efeitos sobre a
sua Consciência, sobre os medos, ou sobre o que é mesmo contrário à Luz.

Não alimentem de modo algum o medo.
Não alimentem de modo algum qualquer coisa que seja contrária à sua Alegria e à sua Paz.



A Paz vai então se tornar cada vez mais acessível, cada vez mais perceptível, e é em meio mesmo a essas
idas e vindas entre a Supra Consciência e a Consciência comum que vocês irão constatar, vocês mesmos, a

realidade e a Verdade desta Supra Consciência.
Sendo guiados pelas Vibrações, se elas estiverem presentes, ao nível da sua cabeça ou do seu Coração, isso

irá se tornar tão mais fácil que a sobretaxa das percepções Vibratórias acompanhar-se-á de uma entrada na
Paz (para aqueles que a vivenciaram ainda) e na Alegria.

Lembrem-se de que existem, no Interior de vocês mesmos, no seu Coração e nesta Vibração, todos os
elementos necessários à sua transformação.

***

É tempo também, agora, realmente, de aumentar a Luz.
De irradiar, mas também, para aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que estarão em estupefação com relação ao

que vai acontecer, tentar, mesmo com palavras, uma sugestão do que é a Luz e a Unidade porque eles
estarão, naquele momento, muito mais inclinados a escutá-los, e talvez, a iniciar o caminho, eles também.

Não intimidem, não forcem ninguém, sejam benevolentes, sejam amorosos, sejam justos.
Todos os recursos estão doravante com vocês.

Como lhes disse UM AMIGO, a totalidade dos ensinamentos que devia ser transmitido, desde as Núpcias
Celestes, o foi.

Tudo o que era necessário para discernir, compreender e integrar, foi-lhes dado.
Resta apenas, agora, como lhes disse MARIA e como lhes disse o Arcanjo MIGUEL, demarcar o seu caminho
pelas nossas intervenções, permitindo talvez ajustá-los para mais próximo do que vocês são, e do que vocês

têm para viver.
Lembrem-se de que vocês têm, agora, todas as possibilidades para a aglutinação da Luz, para viver a Alegria,

para viver a Paz e para viver o retorno de CRISTO.
Neste estado de Vibração, nada há a temer.

Há apenas que Ser e, como nós lhes dissemos, que deixar trabalhar a Luz em vocês.

***

Lembrem-se, a cada minuto de sua vida, da importância e da preeminência da Luz Vibral, na sua capacidade
para passar na Supra Consciência.

Elementos ser-lhes-ão comunicados a partir da chegada de METATRON que vem agora dissolver as formas
da Terra, de acordo com o apelo da Terra e com o seu apelo.

O CRISTO disse, em sua vida: “tenham-se prontos, porque ninguém conhece a hora e o dia”.
Esta frase se aplica agora.

Muito precisamente.
Não se deixem desviar, seja pelo que for, da sua Unidade, da sua Humildade, da sua Simplicidade.

Estejam mais frequentemente no Aqui e Agora.
Assim que vocês sentirem que vocês estão se dirigindo para o passado, para os apegos, recoloquem-se

vocês mesmos no Aqui e Agora.
Ajudem-se pela respiração, pelos cristais, por gestos.

Vocês têm total liberdade para permanecer aí onde vocês desejarem, no nível da sua Consciência.
Estejam atentos aos sinais.

Estejam atentos aos Impulsos que lhes serão comunicados pela sua alma, ou de maneira exterior, pelos ‘Anjos
do Senhor’ ou por algumas Presenças, que estarão aí para guiar os seus passos, a sua direção, sobre esta

Terra.
Não resistam aos seus Impulsos, porque eles irão refletir, de maneira correta, o que vocês têm para Ser, e o

que fazer para o ser.

***

Lembrem-se também da capacidade que vocês têm para perceber a escolha certa, pela Vibração do Coração,
ou mesmo pela Vibração, agora, da Coroa da Cabeça em meio à Coroa, ao redor do seu ponto ER.

O que vocês pensam reforça a Vibração, ou os afasta da Vibração?
A resposta correta, é claro, é aquela que amplifica a sua Vibração.
A lógica, a razão, não lhes será de qualquer ajuda, neste período.

Somente a Vibração da Luz será o seu Farol.
Vocês irão perceber, cada vez mais, agora, o efeito das Vibrações e da Luz, em vocês.



Vocês irão perceber, cada vez mais, agora, o efeito das Vibrações e da Luz, em vocês.
Pela modificação, como eu o dizia, da sua Consciência.

Por uma capacidade, nova e mais forte, para distanciarem-se vocês mesmo desse Eu (Jogo).
Isso é perfeitamente normal.

Não há qualquer razão para chamar isso de indiferença ou de desprezo, mas, bem mais, o que decidiu o seu
Espírito, para o trecho do caminho que resta a cumprir sobre esta Terra.

***

A hora chegou do seu Despertar, de se lembrarem da sua Herança, totalmente.
O conjunto das Sementes de Estrelas está sobre esse mundo, mas não é desse mundo.

Alguns de vocês vão começar a viver estados, chamados de Dissolução, onde o Eu não existe mais, onde
apenas a Luz existe, e constitui o que vocês são.

Todo o sentido da sua própria identidade será levado a desaparecer, na Consciência, inicialmente, antes que
isso seja efetivo, na matéria.

Não mantenham qualquer inquietação no seu ambiente o mais próximo porque tudo é previsto, para cada um.
Vocês são, juntos, Consciências, em um corpo humano, mais de sete bilhões sobre esta Terra.

Nós somos, se considerarmos o conjunto das Forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres,
muito mais numerosos do que vocês, agora.
Então, cada coisa está no seu devido lugar.

Cada Ser está no seu devido lugar.

***

Eis os elementos que o Conclave Arcangélico me encarregou de transmitir-lhes.
Além desta intervenção formal, no meu papel de intermediário, e somente em relação aos elementos que eu

acabo de lhes dar, se existir em vocês perguntas, então eu os escuto, e ali responderei se isso couber no
contexto da minha função dessa noite.

***

Pergunta: sobre os sete bilhões de habitantes deste planeta, quantos terão uma ideia precisa do que vai
acontecer?

Um número muito pequeno.
Mas finalmente, isso não tem qualquer espécie de importância porque a hora da Liberação chegou.

Mesmo aqueles que não compreenderem, irão se apreender, a um dado momento ou outro, do que está
prestes a acontecer.

Não importa se isso não acontecer na personalidade, mas isso acontecerá, necessariamente, na alma e no
Espírito.

Assim, lembrem-se do que eu disse.
Nas circunstâncias as mais dolorosas, para a vida mecânica humana, em meio ao Eu, quando as circunstâncias

se tornarem particulares, naquele momento, o ser humano redescobrirá a sua humanidade.
Nós contamos, é claro, com isso, antes de tudo, para que os seus Irmãos e as suas Irmãs ainda adormecidos

despertem, em meio mesmo à personalidade deles.

***

Pergunta: a passagem pela Porta Estreita vai se prolongar além do mês de maio?

Não.
Ela vai estar totalmente concluída até o final do seu mês de maio.

O que vai se instalar depois será de outra ordem.

***

Pergunta: o que acontece se essa passagem não pôde ser realizada no mês de maio?



Ela refere-se ao conjunto da humanidade e ela será realizada no final de maio.
O que se abre depois é outro período.

A finalidade desta Terra, nós jamais escondemos.
Desde a intervenção de SERETI, há vários anos, como de Omraam Mikhaël (ndr: O.M. AÏVANHOV), como as

nossas, nós, Arcanjos, vocês foram informados desta finalidade.
Quaisquer que sejam as suas perguntas, sobretudo com relação a esta última questão, eu lhes recordo em
todo caso (e vocês tiveram várias testemunhas entre os Anciãos sobre isso): quando vocês realizam o Si,

quando vocês saem da Ilusão, vocês sabem muito bem que a Ilusão não existe.
Que esse mundo mesmo é uma projeção, na sua totalidade, fora do que vocês são.

Não há então mais, para aquele que realiza o Si, qualquer questão, qualquer pergunta.
Porque, a partir do momento em que vocês estiverem imersos na Presença KI-RIS-TI, no Si, aconteça o que

acontecer nesse mundo, vocês não são mais desse mundo.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem Amadas Sementes de Estrelas, Bem Amados Filhos da Lei de Um, a gratidão do Conclave os
acompanhe.

Eu terminarei por essas palavras: ousem Ser o que vocês São, os Filhos do Um, Ilimitados e Eternos.
Bem além desta forma, bem além da aparência do Eu, vocês são os KI-RIS-TI, os Filhos Ardentes do Sol.

O Conclave, por meu intermédio, saúda vocês.
E vários de nós lhes dizemos até muito em breve.

Que o Amor seja a sua morada.
Até logo.

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

(*) – Série **PROTOCOLOS** - a contar de maio de 2011:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

*
- Série **PROTOCOLOS** - a contar de 15 de agosto de 2010:

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

*

(**) – IRMÃO K (1º de abril de 2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1-de-abril-de...

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1024

1º de maio de 2011
(Publicado em 03 de maio de 2011)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110503_-_ANAEL.mp3

~ Os Fundamentos da Nova Vida ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça esteja em vocês, a Paz, e o
Amor.

Nós vamos esta noite, juntos, definir o que foi denominado os Fundamentos da Nova Vida, a passagem do
círculo ao Quadrado, ou da esfera ao Cubo, refletindo, de algum modo, o retorno em meio ao Ilimitado.

Como sabem, cada Consciência tem uma Destinação que lhe é própria, e então profundamente diferente de
outra Consciência.

Não é questão de desenvolver os fundamentos desta Nova Vida em função de cada Nova Vida, mas, sim, mais
de definir, e de apreender, esses Fundamentos da Nova Vida tais como podem ser vivenciados, e aplicáveis, e

aplicados, desde agora.

***

Muitos elementos lhes foram dados pelas Estrelas, as suas Funções, e também, através da instalação de
diversas Vibrações, existindo nos Novos Corpos e nos novos circuitos Vibratórios da Consciência.

Nós lhes definimos, progressivamente, um contexto.
Nós vamos ver, por hierarquização e valorização, o conjunto desses contextos, um após o outro, que lhes
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permitem desde já construir os fundamentos, as fundações, e construir, de algum modo, as diferentes etapas
que irão lhes permitir balizar, de certo modo, da melhor forma, o seu Futuro Vibratório.

As palavras que nós vamos abordar, é claro, não são palavras, não são conceitos, mas, como vocês sabem,
estão associadas às Vibrações localizadas, precisamente, no nível do seu Templo, ou seja, deste corpo.

Elas lhes foram reveladas, progressivamente, gradualmente e à medida dos anos, para permitir-lhes
aproximarem-se, o mais perto possível, do Abandono à Luz e do estado denominado Êxtase, ou Samadhi, ou

ainda Dissolução.

***

Cada Consciência tem um Futuro e um advir diferente, que serão condicionados, de algum modo, pela sua
própria Vibração.

Vibração da Consciência do Estado de Ser, estabelecendo-se, aqui mesmo, na sua Dimensão.
Permitindo, no momento oportuno, transferir a totalidade da sua Consciência no seu novo Veículo.

Isso pode explicar que cada um de vocês vive percepções e estados Vibratórios profundamente diferentes,
ativando os diferentes circuitos, os diferentes Corpos, durante esse tempo que vai transcorrer.

Alguns Fundamentos são comuns, algumas construções, algumas etapas são diferentes, segundo o seu advir
e o seu Futuro.

***

Se nós partirmos dos elementos mais importante, certamente, é claro, lhes são conhecidos, e vocês os
aplicarem, isso seria apenas nos seus momentos de alinhamento, de meditação, ou mesmo nos escutando.

O elemento principal (e nós insistimos nisso, há muito tempo) é o que se denomina AQUI e AGORA
(HIC e NUNC, como me agrada chamá-lo, em latim), que corresponde à capacidade para extrair-se da

linearidade da sua vida, para penetrar na totalidade do instante, onde se encontra, como vocês sabem, o
conjunto das possibilidades, o conjunto das Vibrações, e o conjunto do que é para encontrar.

Além dos seus espaços de alinhamento, de meditação, é importante, hoje, em toda a sua vida (quaisquer que
sejam os aspectos) encontrar esse AQUI e AGORA, permitindo-lhes não serem dependentes do que foi

denominado Corpo de Desejo, Corpo Mental, a fim de estabelecerem-se na Paz, e nos estados de plenitude,
independentemente de qualquer referência, ou condicionamento, ou projeção.

***

O AQUI e AGORA, vocês sabem, faz parte da ‘Cruz Fixa’ situada entre AL-OD e IM-IS.
IM-IS representa então o Eixo, ou o pivô central, permitindo estabelecerem-se no AQUI e AGORA.

Nós lhes demos esses Pontos Vibratórios, sabendo que eles estão associados, por sua vez, às suas
estruturas fisiológicas, mas também a outras estruturas, que vários de vocês começam a perceber, no nível do

estabelecimento de novos circuitos de Vibração.
O meu objetivo não é revelar-lhes a totalidade desses circuitos, e ainda menos as suas funções.

O importante não sendo compreender o significado, mas viver a experiência, viver a manifestação, além de
qualquer interpretação.

AQUI e AGORA, IM e IS, HIC e NUNC, estão associados, inicialmente, ao que é denominado a Gota vermelha
e a Gota branca, chakra de Enraizamento da Alma, chakra de Enraizamento do Espírito.

É a possibilidade de aproximarem-se da Dimensão do Coração, e do
Triângulo do Coração, inscrito na nova Tri-Unidade, situada entre o chakra do

Coração, chakra de Enraizamento da Alma, chakra de Enraizamento do
Espírito.

Esta nova Tri-Unidade está em ressonância e em filiação direta com CRISTO,
MARIA e MIGUEL.

***

Em seguida, será solicitado centrarem-se sobre o Eixo mais importante, que é AL-OD, ou seja, a Atenção e
a Intenção, Ética e Integridade, permitindo-lhes prepararem-se para viver o seu pleno potencial Criador, e

tornarem-se os seus próprios Criadores.
De fato, a Atenção e a Intenção não são a vontade.

Não é uma Intenção que seria conectada com uma Atração, de
tipo visual ou conceitual, mas, sim, a capacidade para mobilizar a sua Consciência
no seu Futuro, na sua capacidade para estabelecer-se na nova Dimensão e na nova
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Vibração (a Ética e a Integridade sendo sobrepostos, tanto ao AQUI e AGORA, na
translação de Eixos, como à Ética, Integridade, Atenção e Intenção).

A Intenção e a Atenção é o que vocês desenvolveram, cada um de vocês, isso
sendo apenas depois das Núpcias Celestes, pelos seus períodos de alinhamento

coletivo, permitindo-lhes desenvolver, prioritariamente, este Eixo, que é aquele, como
vocês sabem, que deve retornar o Eixo prioritário da humanidade, em meio à sua

Liberação e em meio à sua Liberdade.

***

Isso foi concluído e permitiu então realizar o que lhes foi anunciado, pelo Arcanjo MIGUEL, como a realização
da Merkabah Interdimensional Coletiva.

Isso permitiu instalar a Cruz da Redenção, os quatro Cavaleiros do Apocalipse, os quatro
Elementos.

E permitir, pelas estruturas das 12 Estrelas, localizadas em Triângulos no nível dos
quatro Elementos, preparar, de algum modo, o que acontece, doravante, no nível do

ponto ER da cabeça, e do Quadrado traçado entre outras Estrelas.
Esta Cruz Fixa, ou Cruz da Redenção, permitiu

aproximá-los, mais perto, da Vibração do Coração.
Mas também criar (recriar, de certa forma) a junção no

centro da Cruz, denominado ponto ER, permitindo
colocar em ressonância o que se chama de Bindu, o

Corpo de Cristal.
E estabelecer uma conexão entre o ponto ER do Coração e o ponto ER da
cabeça, permitindo-lhes então constituir a parte alta do que é chamado de

Canal do Éter (ou Tubo de Cristal), possibilitando reunificar, de algum modo, o
que havia sido separado, isto é, a cabeça e o Coração.

Portanto, ela é denominada Cruz da Redenção.

***

A instalação, em vocês, progressivamente, do AQUI e AGORA, da Atenção e da Intenção, realizou este
alinhamento, tendo permitido o alinhamento das suas três Lareiras e, para alguns, a Fusão das três Lareiras.

Paralelamente a isso, e desde as Núpcias Celestes, eu desenvolvi, com palavras novas, para muitos de vocês,
a noção do Abandono à Luz, que ia bem além do simples desprender-se, e ainda bem mais além da ‘Vontade

de Bem’ elogiada em vários ensinamentos.
Depois se manifestaram, em vocês, outras fundações, que UM AMIGO que havia lhes falado, correspondendo
às Cruzes Anterior e Posterior, denominadas Cruz Crística Anterior, Cruz Crística Posterior, correspondendo,

integralmente, ao que lhes foi comunicado durante esta semana.

Os Triângulos Elementares da Água, do Fogo, do Ar e da Terra, foram iniciados, eles também, do mesmo
modo, desde a passagem de 15 de agosto do ano passado, pelo Arcanjo METATRON.
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***

Compreendendo bem a ativação da Cruz da Redenção, como da Cruz Anterior e da Cruz Posterior, assim
como o que foi desenvolvido recentemente, as Cruzes Mutáveis (1), vai permitir, de certa forma, uma alquimia

total do conjunto dos circuitos, dos trajetos (que alguns de vocês percebem) que são em grande número,
existindo tanto no nível da cabeça, como do Coração, como das costas, ou mesmo em outras partes do corpo.

Seria então extremamente fastidioso detalhar e desenvolver o conjunto desses circuitos, porque isso
corresponderia, de algum modo, a um curso de anatomia da fisiologia do Estado de Ser, tendo apenas pouco

interesse porque, isso, vocês irão vivê-lo.
O importante é apreender-se de que a maioria dessas manifestações Vibratórias está associada à aglutinação

de Partículas Adamantinas, reproduzindo, de forma idêntica, o seu corpo de Estado de Ser.
Resta, contudo, uma etapa, sobre a qual se apoiaram as Cruzes Anteriores, as Cruzes Posteriores e as Cruzes

Mutáveis, que consiste em instalar a Consciência no nível do chakra do Coração.

***

Até agora, e como isso foi nominalmente citado e escrito, por São João: “haverá muitos chamados e poucos
eleitos”.

Os chamados serão aqueles que irão entender e perceber o apelo da Luz.
Os chamados, tornando-se eleitos, a partir do instante em que a Coroa Radiante do Coração, o Fogo do

Coração, despertar, e se acender de forma intermitente, e progressivamente se instalar, de maneira cada vez
mais prolongada, em meio à Consciência.

No que se refere ao Triângulo Sagrado associado ao Triângulo da Terra, situado entre Ki-Ris-Ti, OD e VISÃO,
ele irá se ativar ou se ativou, em função, eu diria, da constituição e da suscetibilidade de cada um, e então

independentemente do advir e do Futuro Vibratório da Consciência.
O mais importante sendo: as Cruzes, os Eixos, o Quadrado, o ponto ER da cabeça.

E, certamente, o ponto ER do Coração (do peito).

***

Alguns elementos, denominados Yoga, ou ainda técnicas, permitiram-lhes, sempre mais, aproximá-los do seu
Coração.

Nós abordamos, nós, Arcanjos, e alguns Anciãos, as características importantes que convinham viver, para
passar da Vibração do chamado para a Vibração do eleito.

A primeira coisa foi sair da Ilusão Luciferiana.
Isso foi desenvolvido, no seu tempo, concluído, gradualmente e à medida.

Alguns elementos, dados pelas Estrelas, são, aí também, ‘chaves’, permitindo-lhes compreender como se
pode viver o Abandono à Luz, não enquanto exercício (porque vocês sozinhos, e somente vocês sozinhos,

podem realizar isso), mas como ferramentas permitindo-lhes aproximarem-se deste Abandono à Luz.
O Abandono à Luz será, de qualquer forma, vivenciado pelo conjunto da humanidade.

A maneira de vivê-lo será determinante para o seu advir e o seu Futuro.

***

O Abandono à Luz consiste, já, em não mais manifestar resistência ao estabelecimento da Luz.
Este Abandono à Luz, quando ele se realiza, agora, com a ativação das Cruzes e dos Eixos, permite apreender

e compreender bem depressa, além mesmo da percepção Vibratória, se há instalação no Coração ou não.
A capacidade para manifestar a Alegria, a capacidade para viver a Paz, fora mesmo dos espaços de
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alinhamento, é o marcador mais fiel da ativação da Coroa Radiante do Coração.
Vocês não podem pretender estar na Paz se vocês não estiverem na Paz.

Vocês não podem pretender estar na Alegria se vocês não manifestarem a Alegria.
O ego manifestar-se-á sempre de maneira oposta à Paz, e de maneira oposta à Alegria (seja qual for a

denominação que isso possa tomar: burocracias, prazeres, desejos, etc.).
A Vibração do chakra do Coração, da Coroa Radiante do Coração, a ativação da nova Tri-Unidade, é possível

apenas a partir do momento em que o Ser se abandona à Luz, em que entra na Transparência.
Transparência a si mesmo.

Transparência no que diz respeito ao outro.
Isso requer, de fato, a Humildade, a Simplicidade, um conjunto de características que lhes foram dadas e

comunicadas, de diferentes modos.

***

Durante o período que vai se abrir, que consiste, de alguma forma, na alquimia e na transformação
da lagarta em borboleta (ou, se vocês preferirem, da esfera no Cubo), há efetivamente ângulos, que lhes

foram definidos esta tarde, que são, de algum modo, a pedra fundamental e a pedra angular permitindo elevar o
Cubo, através de dois Eixos não fazendo mais parte das Cruzes ou dos Eixos Mutáveis, mas que são,

realmente os novos Quadrados de Vida, associados à ausência de limitado e à ausência de confinamento.
O ego é confinamento.

Em meio ao ego, há sempre uma distância existindo entre o que o ego considera ser ele mesmo, e o outro,
que não é em si um outro, mas que é uma personalidade com a qual nem sempre existe acordo ou

entendimento.
O que não pode absolutamente viver o Coração, assim que ele se instalar realmente.

O mês da Graça, este mês de maio, é o momento privilegiado em que aqueles não tendo ainda ligado a Coroa
Radiante do Coração (apesar, eu diria, da Redenção e da Reversão do Triângulo do Fogo Prometeico) devem

agora integrar e demonstrar a sua integração do Fogo do Coração em detrimento do Fogo do ego.
O Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) foi muito claro.

Os dois Fogos se comunicam com vocês.
Um, porque vocês ali estão desde muitíssimo tempo: O Fogo Luciferiano ou Fogo Prometeico, associado ao

desejo, associado ao renascimento, à reencarnação, ao Karma.
E o Fogo do Coração, que, para muitos de vocês, é uma novidade, um estado novo, manifestando-se por

sinais exteriores, mas também por estados de Consciência Interiores não tendo mais nada a ver com a
personalidade.

As palavras mais fortes tendo sido empregadas, neste nível são: a Dissolução, o acesso à Unidade, o Maha
Samadhi.

Repetindo a mesma realidade, Vibratória e de experiência: o Instante (mesmo se isso não for vivenciado de
maneira permanente) onde nada mais existe, onde vocês estão em total identificação com a Luz.

Esta total identificação com a Luz, no momento em que ela é vivenciada e nos momentos seguintes, alcança a
Alegria, a plenitude, a completitude e a Paz.

Não pode ali haver, nesses momentos vivenciados, qualquer interferência do ego, qualquer interferência do
desejo ou do mental, mesmo alguns percebendo a distância existindo entre o estado de Luz e o estado mental.

Aos poucos, vocês farão o aprendizado, pela ação da própria Luz, e deste estado do Fogo do Coração, da
Dissolução do ego, da personalidade e do mental.

Isso não é vocês que decidem, mas é a Luz que o realiza, em vocês.
Isso participa do estabelecimento permanente do Abandono à Luz.

***

A passagem do redondo ao Quadrado é a passagem do limitado ao Ilimitado.
É a passagem da não autonomia à Autonomia.

O ego tem sempre necessidade de se justificar, de comparar, porque ele está confinado.
Ao passo que o estado de Estado de Ser é um estado de não confinamento, um estado onde não existe

qualquer barreira, nem qualquer limite.
Isso vocês experimentam, desde já, para alguns de vocês, em seus espaços de alinhamento e em seus

estados Interiores.
Uma porcentagem mínima de Consciências é capaz de viajar no Estado de Ser, permitindo-lhes então sair

totalmente da Matriz, e assinalando o acesso, é claro, a estados Multidimensionais do Ser, não tendo mais nada
a ver com os mundos em carbono.

Como lhes foi dito, é perfeitamente imaginável, e isso o é, que vários Seres humanos vivenciaram o apelo da
Luz, e que não poderão, no momento, penetrar no estágio do Coração.



No entanto, lembrem-se de que o conjunto da humanidade viverá essa Liberação.
Simplesmente, os estados Vibratórios da Consciência vivenciada, vão necessitar de uma aclimatização, a esta

Liberdade e a esta Autonomia, que só pode ser vivida deste lado, e então não será aplicável, assim que
realizada a Liberação da Terra, integralmente.

Dessa maneira, portanto, durante este mês de maio, segundo as suas próprias Vibrações, os seus próprios
estados Interiores, vocês serão capazes, daqui até o fim deste mês, de determinar seu advir e seu Futuro.

***

Não há Futuro melhor que outro.
Não há advir melhor que outro.

Há simplesmente uma destinação, que lhes é própria, sabendo, entretanto, que, qualquer que seja o seu
Veículo (quer seja conservado ou transmutado, quer seja transcendido pela Graça, pelo Fogo, quer pereça),

vocês irão encontrar, de qualquer maneira, uma Liberdade.
Esta Liberdade pode ser condicionante, durante certo tempo.

O tempo de vocês realizarem todos os seus desejos, todas as suas projeções, sem, contudo, serem cortados
do Espírito, o que é o mais importante.

Os mecanismos, agora, da Ascensão, desenrolam-se sob os seus olhos, e em vocês.
Alguns passam pela intervenção específica dos Anjos do Senhor (Vegalianos), ou de outros povos vindos de

Dimensões de carbono Unificadas (dos quais alguns são representados pelos Arcturianos, pelos Lyrianos,
pelos Pleiadianos, entre os mais importantes).

Outros, enfim, serão capazes de viver a sua própria Ascensão, independentemente de qualquer ajuda exterior
ou de qualquer acompanhamento exterior, e irão liberar com toda consciência este corpo, e irão aceder, de

maneira muito natural, ao seu Estado de Ser, sem ter necessidade de qualquer assistência.
Alguns vão passar por mecanismos, denominados morte, mas que é, de fato (vocês compreenderam isso

agora), não uma morte, mas um acesso, aí também, à sua própria Liberdade.
Há então uma variedade de maneiras de viver a Ascensão.

Existe uma variedade de Futuros e de advires.
Eles são exclusivamente em função do que vocês são capazes de Vibrar, atualmente e durante o mês em

curso.

***

Lembrem-se também de que não há qualquer penalidade, de espécie alguma.
CRISTO lhes disse, e isso permanece válido hoje: “a medida com a qual vocês julgarem, vocês irão julgar

vocês mesmos, vocês serão julgados”.
Quem os julga não é um deus vingador, mas, simplesmente, o estado da sua Vibração, ao qual vocês serão

levados.
A passagem, do confinamento para a Autonomia, da prisão para a Liberdade, do limitado para o Ilimitado,

tornar-se-á efetiva com a intervenção do Arcanjo METATRON.
Todos os laços que impediam alguns de vocês de penetrarem no corpo de Estado de Ser, no Sol, foram

desfeitos.
Alguns percebiam efetivamente laços nos tornozelos ou nos pulsos.

Alguns podem percebê-los, ainda às vezes, mas este ligamento ao solo, de qualquer modo, tende a
desaparecer, e irá desaparecer durante mesmo este mês.

Lembrem-se de que a Graça é onipresente, enquanto acessível.
De que não existe qualquer limitação, de idade, de karma, ou seja do que for.

Somente a sua capacidade para estar nesta Transparência, a sua capacidade para viver a Dissolução, em meio
aos seus espaços de alinhamento (na condição de vocês, saindo desses espaços de alinhamento, não

passarem de novo ao Fogo do ego, expressando-se por falta de Transparência ou por julgamento).

Naquele momento, vocês irão penetrar, cada vez mais, nos estados Ilimitados, de Dissolução e de Samadhi,
refletindo a sua capacidade para extrair-se, sem qualquer choque e sem qualquer dificuldade, da condição
atual, para recuperar a sua condição de Eternidade, seja qual for a via: embarcar, sozinho, ou em grupo, ou

então aguardar, até o último momento, enquanto Semente de Estrela, para prestar assistência, no plano
Vibratório, pela sua Presença, à Ascensão da Terra, ou seja, à sua própria Libertação.

***

A Vibração AL-AL, existente na aresta do nariz, é o sinal indiscutível do acesso às Dimensões Unificadas e não



de carbono.
A ativação completa da Coroa Radiante do Coração lhes dá o privilégio de viverem, em Verdade, a dissolução
total na Fonte, o Maha Samadhi, assim como uma Liberdade total de localização no Espaço e nos Tempos

Unificados, permitindo-lhes utilizar toda a gama de Veículos Dimensionais.
O circuito ER-ER, entre a cabeça e o Coração, reflete exatamente a mesma capacidade.

Atualmente, várias Sementes de Estrelas percebem a ativação das Estrelas da cabeça, de maneira muito
intensa, mas não vivem ainda o trajeto AL-AL, ou uma das Vibrações do Coração: a Coroa Radiante, o

Triângulo da Tri-Unidade, ou o chakra do Coração.

***

Resta ainda este mês para se beneficiar da Graça.
Isso os convida, uns e outros, a olharem-se com toda Transparência, sem julgamento, mesmo em relação a

vocês mesmos, sem qualquer condenação e sem qualquer culpa, a fim de verem o que deve ser visto.
Período propício, que não é mais a passagem como no mês de dezembro, mas o momento em que vocês se

tornam capazes de verem-se, em Verdade, e na totalidade.
O simples fato de se ver, estando alinhado, permite à Luz, naquele momento, purificar o que deve sê-lo.

Expressando-se então, para muitos, por manifestações em ressonância direta com o que é denominado o
terceiro chakra, a sede do ego, o Manipura chakra.

Refletindo-se por uma sintomatologia, essencialmente digestiva, ou febril, seja qual for a manifestação.
Isso acontece, e começou a acontecer, mesmo antes do início do mês de maio, para alguns.

Não há aí, tampouco, que procurar uma doença qualquer, mas, sim, ali ver uma forma de descristalização e de
eliminação dos últimos engramas de resistência, oriundos da personalidade, de condicionamentos e de

desejos.
A única coisa a manifestar, em relação a isso, é aceitar olhar-se.

***

A Transparência, quanto a ela, em relação a si mesmo, eu acabei de defini-la.
A Transparência em relação ao outro, não é viver o conceito de que Tudo é Um, não é imaginá-lo, mas

realmente manifestá-lo, em cada ato da vida cotidiana.
Isso requer de vocês certa forma de paciência, certa forma de Desapego, que irá permitir então à Luz, no

conjunto dos seus relacionamentos, sejam quais forem, estabelecer uma forma de Paz, de Transparência, às
vezes de distância e de afastamento, mas com toda a Paz, e com toda a Liberdade, e sobretudo

com Liberação.
Isso irá lhes permitir então instalar, a Roda na Roda.

O Cubo ou o Quadrado, depois da intervenção de METATRON, passará a girar no centro da sua cabeça,
propiciando então a sua capacidade para viver estados de pré-Dissolução, cada vez mais intensos, vindo até

mesmo alterar o seu modo de funcionamento em meio à Consciência comum.
 Não se assustem de forma alguma.

Sejam quais forem os sinais se manifestando a vocês, eles participam, inegavelmente, da sua própria
Ascensão.

Alguns vão viver Vibrações intensas em todo o corpo.
Alguns não poderão mais comer.

Outros vão comer mais.
Sigam o que se manifesta no nível deste corpo, que é o Templo onde se realiza a sua própria Ascensão.

É assim que vocês podem assentar, de algum modo, as suas novas fundações, construir o seu novo Veículo
(por intermédio das Vibrações), e ajustar, portanto, os seus comportamentos comuns, à sua própria Vibração,

em função do seu próprio Futuro.

***

Como lhes foi dito, ao longo das Núpcias Celestes e depois, mesmo durante as Etapas, nunca é tarde, nunca é
muito tarde, para a Graça.

Na condição, realmente, de ser sincero e Transparente nesta concepção da Graça.
Vocês não podem enganar a Vibração.

Pois a Vibração é a própria Consciência.
Portanto, não há nada, absolutamente nada no exterior de vocês mesmos, que possa impedi-los de se

estabelecerem no seu Coração.



Não existe qualquer responsável além de vocês mesmo.
Esta responsabilidade não é uma culpa, ainda uma vez.

Eu lembro a vocês de que o conjunto da humanidade, mesmo estando de forma contrária ao que vocês vivem,
vai viver a sua Liberação, a ausência do confinamento, mesmo se estiverem de novo em meio a um ciclo

limitado, em meio aos mundos de carbono.

***

A destinação, independentemente do aspecto Dimensional ou dos Corpos que vocês irão utilizar, é, aí
também, extremamente diferente: desde a Dissolução na Fonte, até a sua penetração na Nova Intraterra, ou

ainda o seu retorno ao sistema solar de origem.
Alguns de vocês, denominados Sementes de Estrelas, irão participar, à sua maneira, da Liberação dos últimos

mundos que restam para serem liberados.
Por que vocês fizeram a experiência desta Liberação.

Novamente, não projetem nada em relação a isso.
O que eu lhes digo não tem como objetivo criar expectativa ou projeção.

Mas esclarecer, um pouquinho, o que vocês vivem como Vibrações, e o que vocês podem tirar sobre o seu
porvir Vibratório, o seu Futuro, e a sua passagem.

***

Eis os elementos que eu tinha para comunicar a vocês.
Se, em relação a isso, e unicamente em relação a isso, vocês tiverem perguntas, eu os escuto.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e Bem amadas Sementes de Estrelas, como apresentou GEMMA GALGANI, eu
me permito, em Comunhão com Vocês, acolhermos, juntos, e essa será a minha Bênção, doravante, a Luz

Branca, prefigurando CRISTO.
Eu lhes digo até muito em breve.

Comunguemos.

... Efusão Vibratória ...

ANAEL saúda vocês.

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

1 - YOGA INTEGRATIVO [Protocolo]
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/protocolo-yoga-integrativo.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article31b6.html

03 de maio de 2011
(Publicado em 05 de maio de 2011)

***

http://www.portaldosanjos.net/2011/04/protocolo-yoga-integrativo.html
http://autresdimensions.info/article31b6.html


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

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

http://portaldosanjos.ning.com/


~ Abandono coletivo à Luz ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz e a Alegria estejam em vocês.
Eu venho, hoje, entre vocês a fim de exprimir certo número de elementos complementares relativos ao que eu

introduzi, há dois anos, denominado Abandono à Luz.
Convém, hoje, redefinir e se aproximar, um pouco mais, do que é, e do que representa a vivência do Abandono

à Luz.
Principalmente, em relação a certo número de modificações essenciais, de seu contexto de vida, de seus

contextos de referência habituais, preexistentes nesta Dimensão, onde vocês estão ainda.
Eu abrirei em seguida, já que minha intervenção será curta, um espaço para diálogo, com relação,

exclusivamente, a esse princípio mesmo de Abandono à Luz.
Nós vamos sair do individual e penetrar nos fenômenos que eu qualificaria, hoje, de ‘coletivos’, em relação

ao Abandono à Luz.

***

Um dado evento, ocorrendo na superfície da Terra, implica em certo número de reações adaptadas, frente a
este evento, a fim de ali encarar, de encontrar o que é chamado, lógica e muito logicamente, de ‘soluções’,

frente a uma alteração que pode constituir tal evento.
O evento principal da história da humanidade, desde dois meses, é, como vocês não podem ignorá-lo, a
transformação de certo número de elementos, controlados até agora, em meio à radioatividade, em um

processo totalmente fora de controle, do que aconteceu, neste local da Terra chamado de Japão.
Frente a tal evento, é perfeitamente lógico que a humanidade, e principalmente, aqueles que estão em causa,
pela proximidade com o tema e com o evento, tentem, de uma maneira ou de outra, minimizar a importância do

que aconteceu.
E depois, muito logicamente, tentem encontrar ‘soluções’, para encobrir um problema ocorrido, na verdade, ao

mesmo tempo, pelos efeitos dos movimentos da Terra, mas também pelos efeitos das tecnologias do ser
humano, utilizadas para o controle, aparente, do que é chamado de ‘átomo’.

***

Tal evento, obviamente, pode, até certo estágio, ser ignorado.
Daqueles que, em todo caso, não estão expostos, ou não entendem o que está acontecendo verdadeiramente.
Do mesmo modo, alguns elementos, ocorridos de maneira perfeitamente concomitante, e relacionados com as

modificações do equilíbrio planetário (representados pelas mortes de animais, pelos fenômenos climáticos
cada vez mais intensos), requerem, aí também, ao nível coletivo, uma resposta e uma adaptação, frente a um
evento denominado imponderável (ou imprevisto, ou em todo caso imprevisível) vindo alterar o funcionamento

da vida, considerada como normal, do ser humano.
A lógica do ser humano é sempre responder, a um problema ocorrido, para tentar ali dar uma solução.

ANAEL – 14 de maio de 2011

http://2.bp.blogspot.com/-qTwbsYDSwCM/UXegLCkVo8I/AAAAAAAABPI/VyijRefwguM/s1600/Anael+-+14.05.2011.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


É extremamente penoso, para o ser humano, não poder fornecer uma ‘solução’ a um problema ocorrido de
forma individual ou coletiva.

O conjunto da vida, nesta Dimensão, recorre, permanentemente, a tomadas de decisão, a tomadas
de soluções, relativas a problemas, ou a fatos, ou a eventos, ocorrendo na vida de cada ser humano.

Isso faz parte da lógica inerente do ‘modo de vida’, em meio a esta 3ª Dimensão específica.

***

Existe, contudo, certo número de eventos aos quais o ser humano, tanto a título individual como coletivo, não
tem qualquer meio de ação.

Apenas podem existir formas de gesticulação, formas de dissimulação, formas de recusa, fazendo com que,
coletiva ou individualmente, o ser humano entre em um procedimento de ‘negação’ de um processo, todavia

bem real, existindo nesta Dimensão.
Em relação a esse gênero de eventos (sobre os quais é preciso bem considerar que, em última análise, o ser
humano, qualquer que seja sua ciência e qualquer que seja sua técnica, ele não pode agir): naquele momento,

alguns comportamentos podem ser adotados e adaptados pelo ser humano, permitindo-lhe, aí também,
encontrar ‘estratégias’ de adaptação a tal evento.

Isso foi vivenciado, por alguns seres humanos, nas situações de guerra, onde ele precisou sempre encontrar
do que subsistir, do que se aquecer, do que comer.

Hoje, a problemática é diferente.
Porque o que vem, e que está já em curso de instalação, não tem qualquer medida comum com um elemento
tendo existido, na memória do homem, ou tendo sido, mesmo, considerado, por qualquer suposição ou por

qualquer crença.

***

Os eventos que se sucedem sobre esta Terra têm um caráter de total inevitabilidade.
Isso concerne, também, ao que aconteceu no Japão, como o que acontece em diversos locais do planeta,

superando, já, a inundação bíblica de Noé.
Outros fatores, obviamente, vêm engrossar esta lista de eventos, aos quais nenhuma estratégia humana pode

pretender se opor ou confrontar.
Frente a esse processo coletivo, o ser humano, situando-se na reação lógica, não pode, em um primeiro

momento, ficar conformado.
Ele apenas pode reagir, para, justamente, não ficar resignado.

Esta necessidade de ação está inscrita na lógica mesmo do funcionamento fisiológico de toda forma de vida,
na superfície deste planeta.

A estratégia que é então adotada (em relação também a um mamífero, a um ser humano, a um inseto), poderia
ser denominada, com razão, uma estratégia de ‘sobrevivência’, visando, antes de tudo, manter uma integridade

biológica e psicológica (quando esse é o caso), permitindo, de algum modo, evitar a própria aniquilação, da
pessoa ou de um grupo de pessoas.

***

Este conjunto de eventos, ocorrendo de maneira visível, tangível, existindo como fatos incontestáveis, é
acompanhado (e aqueles, que estão aí, o sabem pertinentemente) pela chegada da Luz.

A chegada da Luz, manifestada Interiormente, Vibratoriamente, e em breve em seus céus, de maneira tangível
e visível, com seus olhos, traduzir-se-á, aí também, por uma sobreposição de eventos.

Muitos seres humanos não poderão se Abandonar ao princípio da Luz, porque eles serão arrastados, querendo
ou não, para uma reação (lógica, ainda uma vez) aos eventos ocorrendo, atualmente, sobre esta Terra.

Para a maioria de vocês, aqui, e que irão ler o que eu digo, é evidente que a chegada da Luz é um mecanismo
se assemelhando a um fato vivido, mesmo se ele não é percebido, ainda por seu ambiente próximo, que não

vive as mesmas Vibrações.
Paralelamente a isso, vocês o compreenderam, superpõe-se certo número de eventos, procedentes da Luz,
traduzindo-se pelas atividades geofísicas da Terra, e também por circunstâncias astronômicas, extremamente

precisas, e cíclicas.

***

Este conjunto de eventos ocorre então de maneira concomitante e simultânea.



Ambos estão sob seus olhos.
Ambos estão sob sua percepção.

Toda questão é, aí também, mais do que nunca, saber, e antecipar (ou viver desde agora), o que poderia ser
uma eventual reação de sua parte, ou o que seria, de preferência, um mecanismo de Abandono à Luz.

Há testemunhas, comportamentais, presentes em cada ser humano, permitindo-lhe precisar, de algum modo,
seu comportamento em relação à resistência ou à oposição ao que vem, ou então, o que é mais um

mecanismo de Abandono à Luz.
Uma coisa é certa, é que quanto mais vocês mergulham nas Vibrações que vocês vivem, mais sua Consciência

será capaz de se Abandonar à Luz, e ignorar os fatos que vêm.
Não para negligenciá-los, não para negá-los, mas para compreender o sentido profundo, por trás da aparência

do fato.

***

Portanto, cada ser humano, cada Consciência, vai ser levado, em um futuro muito próximo, em termos
humanos, a se posicionar, ou quanto a uma reação inscrita muito logicamente em seu corpo biológico (e então

nos reflexos, poderíamos dizer), ou aceitar o efeito da Luz, Abandonar-se à Luz e aceitar, de algum modo,
extrair-se de uma Ilusão para penetrar na Verdade.

Então, é claro, aquele que vive a Ilusão como sua única Verdade, não pode conceber que existe outra
Verdade.

Eu lhes responderia que a outra Verdade são, antes de tudo, os estados Vibratórios, os estados de percepção
que vocês vivem, em seu corpo biológico, independentemente mesmo de qualquer acesso à Verdade, ou seja,

de qualquer acesso à Eternidade ou ao Estado de Ser.
Há testemunhas e marcadores, deste afeto biológico, desta pressão biológica, ligados à Luz, manifestados por
suas diferentes Vibrações, que permitem antecipar e saber a priori (pressentir, de alguma forma) qual poderá

ser seu comportamento frente ao inelutável.

***

O inelutável que eu falo, pode ser denominado, segundo os pontos de vista, a morte ou o nascimento.
Morte de certas condições, nascimento de outras condições.

Toda vida, aqui como em outros locais, está em perpétua transformação e transmutação.
Indo sempre para mais Liberdade, para mais expansão, para mais possibilidades, porque a Vida é perfeita

desde o início, e ela tem apenas que realizar esta perfeição no conjunto das possibilidades, e no conjunto das
Criações.

Só o espaço onde vocês permanecem, no momento, é finito, é confinado, é limitado.
A limitação, como toda coisa, ao nível do ser humano, é um ‘campo de experiência’.

O campo de experiência cria, por ele mesmo e por sua repetição, um processo de confinamento sobre si
mesmo, fazendo com que todo elemento irrompendo em meio a este equilíbrio (desta adaptação realizada,

qualquer que seja), virá modificar o equilíbrio existente, e provocar então, uma ‘reação’, que vem, muito
naturalmente, se opor ao Abandono à Luz.

Lembrem-se: o que a lagarta chama de morte, a borboleta denomina nascimento.
E que vocês são, ao mesmo tempo, a lagarta e a borboleta.

O momento em que a Luz se manifesta em vocês, por esta pressão biológica e por esta percepção de suas
Vibrações, o momento em que (para aqueles que buscam, em todo caso, a informação correta), desde o início
deste ano, as mortes de animais, o número de sismos, o número de vulcões, o número de revoltas humanas, o

número de acidentes, nucleares e outros, vão ao sentido de uma mudança importante da humanidade.

***

Esta mudança importante, vocês são afetados, ou vocês não são afetados.
Novamente, se vocês estão a milhares de quilômetros do local onde ocorre esta transformação, obviamente,

vocês podem considerar que isso não lhes diz respeito algum.
Chegará o momento, muito próximo, em que toda a humanidade será, de maneira conjunta, tocada.

Naquele momento, se lembrem, qual é o ponto de vista que vocês adotam?
Aquele da lagarta irá arrastá-los nas reações permanentes, na elaboração de estratégias de sobrevivência, de

manutenção de alguma forma de vida, em detrimento da Luz.
O ponto de vista da borboleta irá levá-los, coletivamente (em todo caso para a franja da humanidade aberta e

Desperta), a viver esta transformação em plena lucidez, e em plena aceitação.



***

O ego do ser humano é assim construído, de maneira artificial, a se conceber como confinado e limitado, não
podendo admitir o que quer que seja de exterior às suas próprias áreas de experiência, ou às suas próprias

áreas de crença.
Há então, vocês o compreenderam, através deste período que se abre, uma oportunidade única de viver a

Liberação, e a Liberdade.
Mas, compreendam bem, como lhes disse Omraam (ndr: Omraam Mikhaël AÏVANHOV), que vocês não podem

permanecer, sobretudo agora (e vocês o constatarão cada vez mais), entre duas cadeiras.
Vocês devem ir firmemente, para o que, sua consciência lhes pende.

A passagem da lagarta para a borboleta apenas pode se realizar, de maneira perfeita, se o Abandono à Luz
tornar-se total.

Isso significa, e pode se traduzir, pela intervenção, é claro, do ego em meio mesmo à sua vida de Luz.
Traduzindo-se, ou por pensamentos opostos à Luz, ou por pensamentos de negação, ou de degeneração, de

suas próprias percepções biológicas, de suas próprias Vibrações.
O mental, o emocional, são assim feitos, eles buscarão arrastá-los para o medo, para areação, para a ação,

voltada para este mundo, e não voltada para seu Ser Interior.

***

Eu não voltarei sobre a noção de Amor e de Serviço, representada pela Vibração real do Ser, mas eu prossigo
sobre esta noção de Abandono à Luz.

O Abandono à Luz, alguns de vocês o vivenciaram, a título individual, com ou sem resistência, permitindo-lhes
estabelecerem-se em meio à sua Vibração atual da Consciência.

O mecanismo coletivo de Abandono à Luz representa, de certa forma, outra intensidade de Consciência.
Porque ela não está mais ligada a um grupo de indivíduos, mas a uma totalidade de indivíduos, a

uma totalidade de Consciências, correspondendo ao conjunto da humanidade, que poderíamos denominar, de
algum modo (e englobando também os animais), a Noosfera, que é a esfera de Consciência da Vida da Terra.
 Esta Consciência de Vida da Terra, pertinentemente, ela alcance o fim da Limitação, ilustrado pelas partidas

em massa de animais, de mamíferos marinhos, reconectando sua Dimensão de Eternidade.
O ser humano não escapa desta regra.

A questão é saber qual é a força de Amor, e de potência de Amor, que irá surgir de vocês, a fim de limitar, de
algum modo, sem se opor, as forças de resistência ou de contração à Luz.

***

Minhas palavras têm por objetivo atrair sua atenção sobre esse processo.
É preciso, aí também, aceitar ver de frente, e claramente, as coisas.

O que não quer dizer ali se implicar.
Na verdade, qual é sua possibilidade de ação sobre a radioatividade?

Exceto tornarem-se vocês mesmos radioativos, e então Luz.
Qual é sua possibilidade de ação diante de um muro de água de mais de cem metros de altura?

A questão não terá tempo de ser colocada, naquele momento.
Ela deve, já, colocar-se no Interior de vocês mesmo, enquanto exame de sua própria Consciência (estado de

ligações, se vocês preferem, da personalidade e do Espírito), permitindo-lhes saber, muito precisamente, onde
vocês estão, e onde vocês estarão, no momento do Abandono final da humanidade à Luz, e do derramamento

final da Luz sobre esta Terra.
Através de sua própria vida, através do que vocês vivem, em seu ambiente o mais próximo, qualquer que seja,

é-lhes dada oportunidade de testar (em tempo real, de algum modo), sua capacidade para Abandono à Luz.
Vocês são capazes de se instalar no Instante?

Vocês são capazes de superar o medo do amanhã?
Vocês são capazes de superar o medo da privação?

Vocês são capazes de superar, de algum modo, seus últimos apegos?
Coloquem-se claramente a questão.

Isso irá lhes permitir, através de emoções que podem nascer, colocando-se esta questão, ou atividades
mentais que podem nascer, ou justamente a ausência de emoção e de reação, vocês poderão, de maneira

quase perfeita, determinar aí onde vocês estão, em relação ao que vem.

***



As circunstâncias de sua vida, tais como vocês são levados a viver, cada um de vocês, hoje, desde algumas
semanas ou alguns meses, mostram-lhes, de maneira extremamente precisa, o que acontecerá para vocês, no

momento global.
Não há melhor possibilidade de observação do que sua própria vida, neste momento mesmo.

O que quer que a vida ofereça a vocês, isso lhes é oferecido por força da Fusão dos Éteres, da conexão
Interdimensional realizada para a Terra, e para vocês mesmos.

Permitindo, a partir desta noite, colocar em operação a parte terminal do trajeto indo do topo de sua cabeça
ao Bindu, e permitindo-lhes, assim, serem fecundados pela Energia Metatrônica, que é, pode-se dizer, uma

Liberação.
Liberação do Espírito.

Sob a condição de que o Espírito predomine sobre a personalidade.
O Espírito é Doação.

A personalidade não é doação, é apropriação.
O Espírito é Liberdade, Liberação, e Alegria.

A personalidade é sofrimento, tristeza, e ausência de Alegria.
Conforme seus momentos passados na paz, em quantidade e em qualidade, e conforme seus momentos

passados na preocupação, no medo, na emoção, ou no mental, em quantidade e em qualidade, vocês estão
aptos, totalmente, durante este mês, para determinar qual maneira irá se viver o que vocês têm a viver.

***

O objetivo, é claro, não é viver por antecipação, mas sim perceber, desde já, os efeitos, sobre seu corpo
biológico, e sobre suas estruturas mentais e emocionais.

Isso lhes dará uma visão geral confiável do que lhes aguarda.
Esta visão geral confiável do que lhes aguarda, pode, evidentemente ser modificável por sua própria

Consciência, que irá decidir, naquele momento, ir ou não para o Abandono à Luz.
A tranquilidade do mental, a tranquilidade das emoções, é um marcador, hoje, também importante, senão mais,

do que sua própria capacidade de percepção do corpo biológico através das Vibrações.
Diante das vicissitudes da vida comum, a maneira mesmo que vocês têm de se comportarem, traduz, e mostra,

antecipadamente, a maneira que vocês irão se comportar ao nível coletivo.
Vocês têm então, em vocês, e como sempre, todos os meios de darem-se conta, por vocês mesmos, do que

resta em vocês de apegos, do que resta em vocês de noção de território, de confinamento, de limitações,
de engramas (ligados às suas vivências, desta vida como de outras vidas).

Insistindo no fato que não há que trabalhar em cima, de uma forma ou de outra, mas sim aceitar olhá-los de
frente, vê-los, porque a Luz, então, irá transcendê-los.

***

Vocês não podem mais nada esconder.
Vocês não poderão mais nada esconder, a vocês com aos outros.

A instalação da Luz torna Transparente.
Ou então, resistente, e opaco.

A Transparência é fácil
A opacidade tornar-se-á cada vez mais difícil.

Portanto, hoje, cada Consciência humana, olhando o que ela vive, vai poder determinar, de maneira muito
precisa, o que ela haverá de viver no momento do Abandono coletivo, ou do não Abandono coletivo, à Luz.

***

Eis os alguns elementos, muito simples, que eu tinha para dar a vocês.
Eu o faço enquanto Embaixador do Conclave, preparando-os para seu próximo mês, e, sobretudo, para a

intervenção do Arcanjo METATRON.
Se existem em vocês, e em relação a isto, perguntas, então eu escuto.

***



Pergunta: quando um evento é criado pelo ego, ele é proposto pela vida como um teste?

Sim.
Poderíamos quase dizer inteiramente.

Hoje, a Luz permite que a lei de Atração e de Ressonância se manifeste a vocês.
Portanto, o que quer que lhes chegue, particularmente, hoje, ou seja, neste período, este evento será

significativo.
Não como uma acusação, não como uma condenação, mas, bem mais, como um elemento esclarecedor,

para integrar e superar.
Integrar e superar, não querendo dizer compreender a significação, o sentido, kármico ou outro.

Mas bem mais, como uma ‘iluminação’, para encarar.
Encarar um evento da vida, mesmo conferido pelo ego, permite superá-lo pela Luz.

É também uma regra muito simples.
Como saber se é o Espírito que fala ou a personalidade?

Eu vou ser, de alguma forma, muito direto.
Se vocês não veem qualquer diferença, conforme seus estados, conforme os dias e conforme os eventos, se
vocês não são capazes de distanciar, e de diferenciar, um outro estado de Consciência ocorrendo em certas

ocasiões, é que o que se desenrola em sua vida, se faz sob a influência do ego.
Há apenas aquele que, de uma maneira ou de outra, ‘tocou o Espírito’, que se torna capaz (por diferenciação e

distanciamento) de compreender, e de viver, o fato de que seja do ego ou do Espírito.
Mas, enquanto esta Dimensão do Espírito não foi vivenciada pelo menos uma vez, obviamente, todos os

eventos desenrolam-se sob a influência do ego.
Exclusivamente, o Abandono à Luz (que eu falei há dois anos) permite, justamente, fazer a distinção e

a diferença dos momentos e instantes, em que vocês estão no Fogo do Espírito, e dos momentos e instantes,
em que vocês estão no fogo do ego.

Não para condenar ou reprimir o fogo do ego, mas para sim estar, e aceitar estar, ‘lúcido’, sobre o que
acontece.

***

Pergunta: como as forças do Amor podem nos ajudar a superar os limites da personalidade, e nos engajar
no Abandono à Luz?

Bem amado, o Abandono à Luz ocorre apenas por si mesmo.
O Amor pode apenas propor a Luz, mas são vocês mesmos que acendem sua Luz.

Nós estamos, aqui, bem além de um amor ‘conceitual’, nós estamos bem além de um amor, no
sentido humano.

É por isso que nós preferimos a palavra Luz Vibral, ou Amor Vibral, ilustrando a tonalidade particular deste
‘Amor Unitário’, levando-os a superar, e a transcender, as noções de personalidade, as noções de Fogo do

ego.
As forças do Amor (como você as denomina) estão aí apenas como testemunhas, permitindo-lhes, se vocês o

aceitam, iluminarem-se vocês mesmos.
Mas não é preciso esquecer que o Fogo do Espírito, ou o Fogo do Amor, para o ego, assinala sua destruição.

A passagem do ego ao Espírito é uma Transcendência total.
Procedendo por pequenos ‘toques’, até agora, mais indo proceder, cada vez mais, por ‘toques’ cada vez mais

violentos, permitindo-lhes, justamente, como eu o disse, bem distinguir, o que é do domínio do ego, o que é do
domínio do Espírito, a partir do instante em que vocês o terão vivenciado uma primeira vez (se isso já não

ocorreu).

***

Pergunta: a título de solidariedade, pode-se doar sangue?

Bem amada, as circunstância coletivas que eu falo não lhes permitirão esse gênero de doação.
Agora, além da questão aparente, há a questão: podemos doar sangue?

Ou: devemos doar sangue?
A resposta é eminentemente pessoal.

Ela é eminentemente função das circunstâncias.
E ela envolve a Consciência do doador, como do receptor.

Agora, lembrem-se de que as circunstâncias que eu falo, não têm qualquer medida comum com os eventos



habituais, como eu o disse, vivenciados pela humanidade.

***

Pergunta: tendo se apercebido do que acontece no Japão, podemos projetar o que será nosso próprio fim,
como lagarta?

É preciso bem compreender algo, Bem amado.
Cada fim de um ser humano no curso de sua encarnação é diferente: doença, acidente, velhice, as causas são

inumeráveis, e vocês as conhecem.
Há uma diferença importante, em relação ao processo ‘coletivo’ envolvido atualmente.

É que, no caso da morte (habitual, eu diria), vocês desaparecem, mas o mundo continua.
Aí, o que vai acontecer é estritamente o oposto: o mundo desaparece, mas vocês, vocês continuam.

Como vocês querem continuar, se o mundo não existe mais, tal como vocês o conhecem?
O que isso significa?

Isso significa, simplesmente, que a borboleta evolui em outro mundo.
Não há então que se colocar a questão de uma projeção em seu próprio fim, já que isso não tem nada a ver.

O novo Nascimento diz respeito ao desaparecimento da Ilusão.
Ora, nesse mundo, tudo é Ilusório, mesmo esse corpo, que é sua própria projeção, e, no entanto, o Templo

Interior, onde ocorre a Transmutação e a Translação.
Portanto, se a Ilusão desaparece, se o conjunto do mundo desaparece, o que permanece?

A Consciência, e somente a Consciência.
O que fazer com esta Consciência?

Isso, obviamente, vocês o saberão e o viverão no momento oportuno.
*

Mas ainda é preciso estar totalmente ‘lúcido’ sobre isso.
Ou seja, não são vocês que morrem.

Não são vocês que perdem a Consciência
Mas é a Ilusão que morre, e que desaparece.

E isso diz respeito ao conjunto da Humanidade.
Então, é claro, aquele que se guiar, unicamente, pelos eventos elementares (ocorrendo no local onde ele está,

ou em outros locais), e que não tem a capacidade para se tornar borboleta, tornar-se-á necessariamente,
depois.

O sentido é profundamente diferente, tornar-se borboleta antes, durante, ou depois.
Porque antes, durante, ou depois, certifica, simplesmente, seu Futuro em meio à Consciência Ilimitada.

Se isso é depois, isso ocorrerá nos mundos ditos de ‘carbono’, mas unificados.
Se isso é antes, pode se traduzir pelo que foi denominado, por seus sábios e místicos, a Dissolução

Bramânica, a Fusão no Tudo.
E se isso é durante, então, naquele momento, a possibilidade tanto de aceder a esta Dissolução, como de

penetrar os espaços Ilimitados da Criação.
Mas compreendam bem que, o que é fundamentalmente diferente, é que não são vocês que desaparecem do

mundo, mas é o mundo que desaparece de vocês.
E isso é profundamente diferente.

*

A Luz (denominada também: partículas Adamantinas, Ultravioleta, irradiação do Espírito Santo, da Fonte, pouco
importa os termos e as palavras que vocês empreguem), não é deste mundo.

Ela se revela nesse mundo, desde algum tempo.
Ela permite a Transmutação que vocês vivem, ao nível Vibratório.

E então a mudança do estado de Consciência.
A Luz foi desviada deste mundo, pouco importa as maneiras.

Este mundo, Ilusório (Maya, como dizem os orientais), é um mundo que não existe.
O momento em que seus cientistas descobrem que as irradiações (do sol, da luz, do cosmos) mudam a

matéria, o que era impossível de se pensar, imaginar ou conceber desde ainda alguns anos, tornou-se uma
realidade.

O que faz a Luz?
Ela faz desaparecer os jogos de Sombra e de Luz.

Ela faz então desaparecer o que pertence a esta densidade falsificada.



Eu o repito ainda uma vez: não são vocês que desaparecem, mas é o mundo que desaparece.
É exatamente assim que acontecerá.

Como o viram vários profetas.
Como o denominou, de forma humorística, o Comandante: “a grelha planetária” (ndr: O.M. AÏVANHOV).

A grelha planetária não vem destruir a vida, mas fecundá-la, e permitir-lhe renascer.
*

A dificuldade, e a única dificuldade, é o ‘não Abandono’ de tudo o que é Ilusório e efêmero.
Esse corpo, que é seu Templo, é efêmero.

Ele não é eterno.
Seus relacionamentos não são eternos, eles duram o tempo da Atração.

Os ciclos da humanidade e das diferentes civilizações não foram jamais eternos.
A Eternidade não faz parte desse mundo.

Vocês estão nesse mundo, mas vocês não são desse mundo.
O Abandono à Luz permitir-lhes-á encarar esse momento como deve sê-lo: em sua justa extensão, e em seu

justo valor, e em sua justa finalidade.
O momento da Autonomia.

O momento da Liberdade e da Liberação.
Agora, vocês devem viver em plena Consciência, em plena Lucidez.

E vocês devem viver, ainda por cima, de maneira sincrônica, com o solo aí onde vocês estão, e com o planeta,
em sua totalidade.

O que deve acontecer é, portanto, este Abandono coletivo à Luz.
Quer queiram ou não, isso acontecerá.

*

Não esqueçam tampouco, que os pensamentos do ser humano são condicionantes, e que vocês irão penetrar
os espaços da Criação Ilimitada e Instantânea.

Se vocês passam o tempo agora, precioso, para o seu futuro, a construir um ‘mundo melhor’, a passar seu
tempo projetando sua Consciência e sua energia em um ‘mundo melhor’, vocês não podem aceder ao novo

mundo.
Aí está o ‘paradoxo’, de algum modo.

Continuar a estar Presente, Aqui e Agora, na Atenção e na Intenção deste Abandono à Luz, liberar-se de todo
apego.

E ao mesmo tempo Amar, com toda Liberdade, o que vocês são.
As testemunhas, os marcadores, eu os dei a vocês.

Quanto mais vocês forem para seu desapego, quanto mais vocês forem para seu Estado de Ser e para sua
Eternidade, mais vocês aceitam sua Autonomia e sua Liberdade, mais vocês são capazes de viver a Paz.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, Bem amadas Sementes de Estrelas, que o Amor, a Paz e a Alegria sejam seu
guia, e sejam sua Natureza.

Eu lhes digo até muito em breve, mas eu retorno, Vibratoriamente, a vocês, dentro de alguns minutos, para
participar de uma Efusão e uma Comunhão.

Até muito em breve, e até logo mais.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1034

14 de maio de 2011

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1034


(Publicado em 15 de maio de 2011)

***

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

************
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~ A nova Terra ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz, o Amor e a Alegria estejam em
vocês.

E comunguemos, juntos, inicialmente.
Eu venho, hoje, a vocês, neste espaço, a fim de desenvolver certo número de elementos, relativos à nova

Terra.
Exprimindo através das novas Fundações, em ressonância e em correlação direta com a Vibração de OD,

associada à KI-RIS-TI e VISÃO.
Formando, em sua Estrutura, como de sua Consciência, o HAYOT HA KODESH da Terra, em ressonância

direto com as funções atribuídas a essas Estrelas.
O OD é, então, um ‘ponto de passagem’.

É também o momento em que o ego morre para dar lugar ao Coração.
O momento em que a distância, existindo em meio à Consciência limitada, vai dar lugar à Consciência do

Ilimitado, denominada ‘Unidade’.
Isso se realiza, neste momento mesmo, ao nível desta Terra, através de um mecanismo desenvolvido

anteriormente, e denominado ‘Fusão dos Éteres’ permitindo a estabilização do novo Éter da Terra, previamente
à sua Ascensão para a sua nova Dimensão de Vida, aí onde, justamente, ela não é mais privada de seu Éter.
As manifestações do Éter são-lhes inumeráveis, em meio às suas Estruturas, de suas Vibrações, como em

meio à própria Terra.
A adição de Partículas Adamantinas, em número cada vez mais intenso e importante, permite hoje realizar os

mecanismos Ascensionais em sua totalidade.
O conjunto das Fundações foi colocado, permitindo a Elevação e a Ascensão em sua nova Dimensão de Vida.

***

A Fusão dos Éteres, aparente sobre a Terra em meio à Luz Azul, corresponde à Fusão dos Éteres que alguns
de vocês começam a viver, passando pela Porta Estreita.

Além da Porta se encontra o ‘Templo’, a Fundação da Nova Vida.
Onde o Fogo não é mais o fogo do ego (fogo por atrito, por oposição, por dualidade), mas o Fogo do

Coração (ou Fogo do Espírito) realizando a Unidade, a Alegria, a Serenidade e a Paz.
A instalação do elemento Terra, na nova Terra, é então focada no desdobramento do Novo Éter (em

ressonância e em correlação direta com o desdobramento do Cubo Metatrônico), permitindo, por si mesma,
revelar, em vocês, as Pétalas do seu Coração, e assim elevar a Coroa Radiante do Coração, acendê-la em sua
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nova Dimensão de Vida.
Isso se traduz, como vocês sabem, pela manifestação, em meio à sua Consciência, de estados de Paz, de

Serenidade, de Alegria, de Plenitude, que muitos de vocês jamais experimentam anteriormente.
Então, obviamente, durante esta passagem e a estabilização deste novo Éter, muitas vezes o ego vai rebelar-

se, e impedi-los de aceder à Serenidade.
O ego é (como vocês o sabem, e eu espero, o compreendam e o vivam) aquele que se apropria da Luz para

sua própria glória, recusando, por aí mesmo, Abandonar-se à Luz e deixar a Inteligência da Luz trabalhar.
O ego é então aquele que vai reivindicar a Luz como sua propriedade, ou como sua própria transmissão.
O ego é aquele que vai se opor, à sua maneira, à sua própria Liberação no Abandono à Luz, na Paz e na

Alegria.
Atravessar a Porta Estreita e as novas Fundações da nova Terra traduz-se, em meio à sua Consciência, pelo

estabelecimento, de vocês mesmos, em um ‘mínimo’ de Paz, um ‘mínimo’ de Alegria Interior, conduzindo
(quando isso é completado e alcançado) à Alegria Interior.

Algumas passagens foram efetuadas, sob a ação do Arcanjo URIEL, durante o final de seu ano passado.
Hoje, terminam em vocês, e sobre esta Terra, de maneira sincrônica, as últimas passagens e as

últimas Reversões, visando iluminar seu ego, a fim de transcendê-lo.
Essa é uma etapa indispensável permitindo-lhes erigir as novas Fundações e penetrar, integralmente, o ALFA e

o ÔMEGA da Cruz da Redenção, e sobretudo da Cruz Posterior.
Permitindo-lhes, então penetrar a nova Terra.

Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus, ou a nova Terra, se não se torna, ele mesmo, como uma ‘criança’,
em sua espontaneidade, em sua leveza, e na aceitação de que ele não tem nada a ver, enquanto ego, na

instalação ou na transmissão de qualquer Luz, que é apenas o reflexo do estabelecimento do Si, em meio à
Luz.

***

Estabelecer a nova Terra em si é descobrir o que é Ilimitado.
É tornar-se autônomo, Livre.

Não dependendo de qualquer estrutura, de qualquer pensamento, de qualquer crença, nem de
qualquer certeza além daquela da própria Luz.

Isso necessita, em qualquer momento, o nascimento do que é chamado de CRISTO Interior, fazendo o
sacrifício do ego, o sacrifício de sua Vida, para o Sagrado.

A reivindicação existindo em meio ao ego, que recusa morrer, traduz-se muitas vezes por uma contrariedade,
por um afastamento da Alegria e, sobretudo, por um fechamento do Coração, mantendo a Ilusão do ego.

Passar na Vibração do Triângulo da Terra permite transcender a energia do fogo do ego (situado no fígado) e a
energia do fogo da própria Terra (situado no que é chamado de chakra do baço).

Em ressonância direta com a dimensão KI-RIS-TI, vindo iluminar os últimos sobressaltos do ego, a fim de
deixá-lo morrer, e renascer para a Luz Eterna da Verdade.

Esta última passagem, ocorrendo em meio ao ponto OD, realiza-se, é claro, nos pontos os mais elevados
ligados ao OD.

E em particular, sobre o Eixo ALFA e ÔMEGA, e então sobre o ponto AL.
Isso contribui para a Reversão do ponto AL, estabelecendo vocês mesmo em sua Serenidade, onde não pode

existir qualquer reivindicação do ego, qualquer apropriação do ego.
E principalmente vocês não são mais identificados a qualquer papel, a qualquer pessoa, a qualquer função,

nem ao que quer que seja, aqui, na antiga Terra.
Isso lhes permite penetrar em cheio na nova Terra, nos novos Céus, em sua ‘nova Dimensão de Vida’,

mantendo, por enquanto, sua Presença nesta Dimensão.
Essa é uma etapa indispensável, correspondendo ao desenvolvimento do Cubo Metatrônico em suas

estruturas, revelando-os, integralmente, a vocês mesmos.

***

É preciso então um mínimo de sabedoria para aceitar ver o que é ainda do ego, a fim de cultivar, somente, o
que é da ordem do Coração.

O Coração não será jamais uma reivindicação.
O Coração não será jamais uma apropriação.

O Coração é Doação total, mas ignorando o que faz a mão direita, quando a mão esquerda dá.
Apenas desta maneira, denominada esquecimento e superação de ‘si’, que pode se viver a Unidade, a

Liberdade e a Autonomia.
O OD é a Fundação.



Ele é Ode à Liberdade.
Ele é Ode ao ÔMEGA, à memória passada, apagando-se, para dar lugar ao novo, desprovido de

qualquer memória, de qualquer identidade, de qualquer identificação à sua própria Presença, enquanto
pessoa, nesse mundo, nesses papeis.

É a superação da Ilusão do “eu”, a superação da Ilusão da personalidade (que se crê toda poderosa em suas
ações neste mundo), para penetrar as esferas do Estado de Ser.

Portanto, respondendo às palavras de CRISTO: “ninguém pode penetrar esse Reino, se não se torna como
uma criança”, ou seja, se não se instala na vivência de seu Instante Presente, da Verdade de sua Eternidade,

presente unicamente no Presente.
A Porta Estreita, a Fundação do OD, apenas pode ser passada nesta condição.

É ela que permite, pela Integridade, pela Ética, e a Atenção e a Intenção, manifestar o AQUI e AGORA,
necessário para a realização do ponto ER do centro da Cruz, permitindo-lhes viver, realmente, e em Verdade,

em meio ao seu Coração.
Enquanto esta etapa não é transposta, o ego é todo poderoso.

Ele é aquele que os impede de ver claramente.
Ele é aquele que recusa ver a Verdade.

Ele é aquele que se apropria da Luz, em uma última tentativa, na qual não é preciso nem se culpar, nem se
tornar responsável, mas simplesmente ser um observador ‘lúcido’, aceitando, na Alegria da Eternidade, soltar-

se em relação às últimas armadilhas do ego.
É isso que vocês vivem atualmente (cada um segundo sua própria iluminação), que deve levá-los à porta de

sua Eternidade, antes de sua Ascensão final, que começa dentro de alguns dias.

***

O que acontece, doravante, sobre esta Terra, como lhes foi anunciado por MARIA, termina efetivamente em
alguns dias permitindo então penetrar, desde os primeiros dias de seu mês seguinte, em

manifestações, abrangentes e complexas, do acesso à Ascensão da Terra, como de sua própria Ascensão.
Os estados Vibratórios que vocês são levados a viver são também os estados de sua própria Consciência.

Se se manifesta em vocês o ódio, vocês não estão na Alegria.
Se se manifesta em vocês o ressentimento, vocês não estão na Alegria.

Se se manifesta em vocês qualquer tristeza, vocês não estão na Alegria, e vocês não estão na Paz.
A Paz está além de tudo isso.

Ela necessita desidentificação de todas essas ‘emoções’, pertencentes ao ego, e buscando arrastá-los para
mais densidade, mais peso, e impedindo-os de renascer no seu Estado de Ser.

O Triângulo da Terra ativa-se, permitindo-lhes, pela potência da energia KI-RIS-TI, do apelo do Sol, pela
potência do fogo do próprio ego, mas metabolizado pela passagem da Porta Estreita, aceder ao ‘Templo

Interior’.
Este Templo Interior, que está preparado, permitindo então instalar-se o CRISTO.

Permitindo então instalar-se a Vibração essencial do OR-ER-IM-IS-AL, instalada no ponto ER, correspondendo,
para vocês, ao acesso ao Estado de Ser.

***

O que é para viver, agora, é apenas, e simplesmente a iluminação das últimas Sombras.
Novamente, não para julgá-las, não para condená-las, mas sim para aceitar vê-las tais como são.

A apropriação do ego, os medos impostos pelo ego, são os últimos elementos que se opõem em vocês para a
Liberação dos seus apegos, e que os arrastam para mais materialidade, e que os impedem de aceder à

Serenidade sem fim do Samadhi.
A Liberação dos apegos (e em particular, ao nível das Fundações, apego ao ‘material’), permite-lhes descobrir

a nova matéria, constituída de um Éter refinado, onde não existem mais as leis da dualidade, as leis de
ação/reação.

Mas lhes permite penetrar, em cheio, nas leis da Graça e, para vocês mesmos, viver a Graça.
Porque vocês, naquele momento, se tornaram a Graça, onde não há mais nada a reivindicar, onde não há mais

nada a manifestar, exceto sua própria Presença, exceto o próprio silêncio Interior da Felicidade enfim
reencontrada.

É a isso que vocês são convidados.
É isso que ser realiza, através deste mês da Graça, permitindo instalarem-se, vocês mesmo, em meio à Graça,

a partir de 1º de junho.

***



Os eventos que se desenrolam, atualmente, sobre a Terra, estão ligados ao aparecimento da ‘nova matéria’ da
Terra, feita de um Éter muito mais denso, e então uma rarefação da matéria, traduzindo-se pela Ascensão da

Terra a sua nova Dimensão de Vida (que será talvez, para alguns de vocês, sua nova Dimensão de Vida).
Retenham que o Fundamento de sua passagem, em meio ao Estado de Ser, pode apenas se encontrar na

estabilidade da Paz, na estabilidade da Alegria, afastando-os de todas as incertezas de sua Vida na
personalidade.

Alguns de vocês vão ser impulsionados, de maneira potente, pela alma, para liberarem-se, de fato, de suas
últimas Ilusões, que os mantêm firmemente atados aos seus jogos e papéis, atribuídos a este corpo e a esta

personalidade.
Aceitando soltar-se em relação a isso, Abandonando-se, sempre mais, à Vibração do OD, vocês irão penetrar,
em cheio, em seu Templo Interior, e então começar a manifestar a irradiação da Alegria, a irradiação da Paz, e,

sobretudo, de Sat Chit Ananda, a Felicidade a mais bem sucedida que um ser humano possa viver.

***

Mas isso não pode acontecer enquanto o ego manifesta a menor veleidade de apropriação da Luz.
Como disse São João: “houve muitos chamados, haverá cada vez mais, e haverá poucos eleitos”.

São eleitos aqueles que aceitam esta Crucificação de Luz para reencontrar as esferas da Alegria Eterna.
Ou seja, não mais reivindicar o nome do ego para o que quer que seja.

Simplesmente Ser, e manifestar este Ser, além de toda crença, além de toda Ilusão, e, sobretudo, além de
toda reivindicação de seu ego.

É a esta etapa que vocês são convidados.
Vocês são então convidados ao Banquete Celeste, depois de terem vivenciado as Núpcias Celestes, a fim de
realizar o desdobramento do Cubo Metatrônico da Luz de A FONTE em vocês, permitindo-lhes tornarem-se

como A FONTE, à imagem de METATRON.
A FONTE não conhece nem dor, nem sofrimento, nem dualidade.

Ela está instalada, de maneira definitiva, em sua própria Alegria, sua própria Presença.
Portanto, vocês são chamados a manifestar e a realizar isso, transcendendo os últimos limites impostos

pelo ego e pela encarnação.
Não recusando o ego, ou recusando a encarnação.

Mas sim aceitando Abandonar-se, após ter visto o que era bloqueio, e barragem, em meio às suas emoções e
ao seu mental, impedindo-os de aceder e de se estabelecer, através dessas novas Fundações, em seu

Templo Interior.

***

Uma oitava transpõe-se.
Uma nova Dimensão abre-se a vocês, permitindo-lhes, além da Ilusão desse mundo, e dos jogos do

ego desse mundo, penetrar as esferas do Estado de Ser, com uma intensidade raramente alcançada, entre os
seres humanos.

É a isso que vocês são convidados.
É a isso que trabalha o ponto OD, que lhes permite penetrar o santuário do Coração e descobrir sua

sacralidade.
Espaço onde não existe nem limite, nem condicionamento, nem crença em qualquer papel vindo limitar seu

acesso ao Estado de Ser.
Apenas assim que pode se manifestar a Alegria.

Apenas assim que pode se revelar o Cubo Metatrônico, perfeição da Criação, em meio à Luz dos mundos.
Vocês são chamados, de algum modo, agora, a entregar as armas.

As armas do medo, as armas que lhes serviram, até aqui, para viver nesta Dimensão.
Dimensão que, como vocês sabem, é chamada a desaparecer, completamente, a fim de dar lugar à nova

Consciência e à nova Terra.
Isso se desenrola sob seus próprios olhos, diz respeito ao seu corpo, seu Coração, seu ego, ao conjunto suas

estruturas, assim como diz respeito, efetivamente, ao conjunto da Terra que, atualmente, vive as
transformações elementares as mais importantes que lhe foi possível viver, permitindo-lhe conduzir-se para o

novo Éter de sua nova Dimensão.

***



O que acontece sobre a Terra, acontece em vocês.
O que deve ser inundado em vocês, é inundado sobre a Terra.

O que deve queimar sobre a Terra, deve ser queimado em vocês, pelo Fogo do Amor e da Luz.
O que deve ser rompido, em meio à sua Terra Interior, romper-se-á sobre a Terra.

E enfim, o que deve respirar sobre esta Terra, em meio ao novo Sopro, deve habitá-los doravante também, da
mesma maneira.

Isso irá lhes permitir, com as Fundações estáveis, elevarem-se ao estágio do Coração, penetrar, aí também,
de maneira direta, o que foi denominado Visão do Coração.

Superando a visão orgânica, e fazendo-lhes penetrar ainda mais as esferas e os domínios do Estado de Ser
da nova Terra, ou de sua nova Dimensão.

Conduzindo, aí também, para mais Alegria, mais Confiança, mais Certeza e mais Abandono.

***

Eis o que realizam o ponto OD e o Triângulo elementar da Terra, apoiando-se sobre KI-RIS-TI, e sobre uma
Visão reencontrada (não mais aquela do ego, mas aquela do Coração), conduzindo-os a viver a Presença, em

você, do CRISTO Interior, prefigurando Seu Retorno, tal como ele partiu.
A etapa que vocês vivem, durante estes dias, e durante as próximas semanas, inaugura para vocês, no Interior
de sua Consciência, um olhar com uma lucidez muito maior, tanto sobre vocês mesmos, como sobre todo o

mundo.
Isso não se destina a julgá-los, nem a julgar o que quer que seja, mas sim, realmente, a constatar seu estado

Interior e o estado do mundo.
Porque constatar é esclarecer.

Isso não é julgar, mas isso é transcender, pela Graça da Luz, o que deve sê-lo.
Aceitar ver é aceitar ser transmutado.

Aceitar a ação da Luz é recusar agir si mesmo.
Não por covardia, mas sim por compreensão dos mecanismos internos da Luz, nos quais a Inteligência se

substitui à sua própria inteligência limitada, do ser humano encarnado.
OD convida vocês a tudo isso.

OD convida vocês a passarem para uma nova etapa.
OD convida vocês a construírem as novas Fundações, e a nova sede, da implantação da Perfeição

Metatrônica.

***

Eis, ao que vocês são chamados.
Eis, ao que vocês devem Vibrar.

Os marcadores e as testemunhas serão, sempre, a Alegria, a Paz.
E sua capacidade para manter, o que nós denominamos a Fluidez da Unidade, a Lei de Sincronia, a Lei do

Filho de Um, onde nada mais existindo, nesse mundo, pode vir alterar sua Alegria.
À medida que sua Alegria aumenta, à medida que sua Paz aumenta, vocês medem seu estabelecimento

no Coração.
Efetivamente, vocês não podem estar no Coração (ou pretender sê-lo) enquanto se manifestam em vocês os

últimos apegos, de maneira importante.
Como eles os impedem de beneficiarem-se da Alegria do Coração.

Enquanto se manifestam em vocês as perguntas (sobre sua profissão, sobre seu companheiro, sobre sua
família, sobre seu advir e seus futuros), vocês não podem viver o Instante Presente.

Porque isso reflete um desequilíbrio, ligado ao seu mental ou às suas emoções, impedindo-os de
estabelecerem-se, e de ultrapassar, uma última vez, a porta do OD, a fim de se reencontrarem na Alegria de

seu Estado de Ser, no Templo Interior do Coração, que é, na Coroa Radiante do Coração, a única maneira de
erguê-los, e de elevá-los na Luz.

Assim, enquanto fazem uma pergunta, imergindo em seu corpo emocional, ou no corpo mental, vocês não
podem penetrar, integralmente, as moradas da Eternidade.

Vocês podem viver a experiência, incentivando-os a prosseguirem, mas vocês devem podar.
Vocês devem, efetivamente, soltar-se.

De tudo o que os levam para baixo.
De tudo que os levam para a densidade, para a reação, para os papeis e funções não tendo nada a ver com o

Coração, mas lhes dando a Ilusão do Coração.

***



Isto, a própria Vibração da Consciência os conduz ali.
Isto, a Vibração de seus Novos Corpos e das novas frequências ativadas em meio às Estrelas (da Coroa

Radiante da cabeça, como nos Novos Corpos se revelando), permite realizar isso.
A passagem do ponto OD vai corresponder, efetivamente, ao impulso inicial, vindo do que é denominado

‘chakra do baço’, conduzindo CRISTO para erguer-se em vocês.
Do mesmo modo, o cruzamento, do que é denominado ‘chakra do fígado’ (situado sob o seio direito), vai

permitir-lhes, passando pelo ponto OD, conectar o Coração, e elevá-los, portanto, e despertar em vocês o que
é chamado de Gotas Vermelha e Branca de Imortalidade, (chakra da alma e chakra do Espírito), revelando-se

no Triângulo sagrado do Coração (*).
Elevando então seu Coração, transformando o chakra do Coração em Coroa Radiante de Fogo, permitindo-

lhes então viver sua Ascensão e sua Elevação.

***

Isso é uma iluminação particular, que lhes é conveniente aceitar e colocar em execução, em sua própria
Consciência e em sua própria Vibração.

Os tempos reduzidos, se for o caso, que restam a percorrer, nesses dias da Graça, irão permitir-lhes, vocês
mesmos, estabelecerem-se em meio à sua Graça, ao seu próprio CRISTO Interior.

Aí, onde não existe qualquer pedido, qualquer medo, qualquer reivindicação, qualquer tristeza,
qualquer oposição.

De fato, nós sempre lhes dissemos: nada do que é exterior tem peso frente à sua Liberação Interior.
Isso é, hoje, para colocar em execução e para colocar em ação.

Enquanto vocês não aceitam isso, vocês não poderão se estabelecer, de maneira definitiva, na Vibração do
Coração, que necessita um Abandono total à Luz, bem além do que eu defini há dois anos.

Permitindo-lhes Abandonarem-se (como uma crucificação simbólica), à Cruz da Redenção, às Cruzes Crísticas
(Anterior e Posterior), às Cruzes Mutáveis, a fim de realizar o porquê vocês vieram: reencontrar sua Dimensão

de Eternidade, e, sobretudo, de Unidade.
Isso está implicado, agora, de forma muito mais intensa do que a passagem que vários de vocês vivenciaram

no mês de dezembro.
Vocês estão, agora, na passagem da sua Alegria.

Vocês estão na passagem da sua Eternidade.
A maneira que vocês se estabelecerão no Coração, permitir-lhes-á viver o que vocês terão a viver aí onde

vocês estão (em sua vida, em suas relações, em vocês mesmos), e somente em relação a isso.
OD é então o Fundamento.

Ele é a Porta Estreita.
Ele é a Porta.

Ele é aquele que conduz ao seu Coração, na condição de que vocês aceitem se desvencilhar vocês mesmos,
de tudo o que poderia estar ligado a uma manifestação do ego, da consciência limitada.

O ego, ainda uma vez, não é um alvo para abater, mas algo a ‘transcender’ pela Luz da Graça.
Isso não é verdadeiramente a mesma coisa.

O ego não pode lutar contra o ego.
Somente o Coração, por sua Transparência, e por sua Elevação, permite-lhes transcender o ego.

Penetrar o Coração necessita um ato de Abandono à Luz, e um ato de Abandono do ego também, ao mesmo
tempo, simultaneamente.

É esta passagem que durante este mês da Graça vive-se atualmente, e que lhes permitirá (se vocês fazem
esta passagem) instalarem-se, de maneira duradoura, em sua Eternidade.

Eis, quanto a mim, as algumas palavras que eu tinha a pronunciar com relação a esse Triângulo da Terra, que
será completado, de maneira diferente, pela própria Estrela OD.

Se existe em vocês, em relação a isso, e somente em relação a isso, dúvidas relativas a esta passagem
específica, então, Bem amados, eu escuto suas perguntas.

***

Pergunta: como administrar um esquema que apareceria, como a necessidade de reconhecimento?

Bem amada, o fato mesmo de reconhecer uma falta, ou uma necessidade de reconhecimento, traduz a
iluminação do Coração.

Não há nada além de fazer do que observar e olhar.



Não é preciso, sobretudo, lutar contra, porque o que se opõe, reforça o ego.
Há apenas que aceitar olhar lucidamente.

E bem compreender, e aceitar aí também, que isso é apenas o reflexo de feridas, de falta de Amor, traduzindo-
se, de uma forma como de outra, pela necessidade de reconhecimento.

Há apenas, naquele momento, que iluminar, que olhar isso, para rir, a fim de que a Alegria se estabeleça.
E não mais dar peso a essa falta de reconhecimento.

Nós lhes demos, e nós iremos completar, os ‘princípios de apego’, ligados aos apegos coletivos que vêm
atualmente, que são as últimas etapas permitindo-lhes Liberarem-se de seus últimos apegos, mesmo se estes

sejam coletivos.
Eles são de fato, relacionados aos princípios de falsificação importantes que existiram, sobre esta Terra desde

mais de 320.000 anos (ndr: ver o Protocolo ‘Liberação dos apegos coletivos’) (**).
A palavra mestre é o ‘medo’.

A necessidade de reconhecimento, e a falta de reconhecimento, vêm sempre de um medo.
Medo de não ser amado, medo de não ser reconhecido.

Ora, o reconhecimento não pode se fazer no exterior de si.
Enquanto há uma dependência, no ser humano, em relação a um exterior, qualquer que seja, não pode ali haver

Unidade.
A Unidade apenas se realiza quando vocês estão em concordância com vocês mesmos.

Isso que dizer o que?
Isso quer dizer, simplesmente, que quando vocês compreendem, e aceitam (intelectualmente, afetivamente,

emocionalmente), vocês não têm que depender de absolutamente nada do exterior de vocês.
Naquele momento, existe um mecanismo particular da Consciência sendo executado, permitindo-lhes penetrar

a nova Terra, e ultrapassar a Porta do OD.
É o momento em que vocês deixam suas bagagens.

É o momento em que vocês aceitam não mais serem seus sofrimentos.
É o momento em que vocês compreendem que vocês não são seus sofrimentos passados e que vocês são

ainda menos o resultado de seu próprio passado.
Que vocês são, simplesmente, o que vocês são no Instante Presente.

Penetrando esta Verdade final, integralmente (isso foi facilitado pela liberação das 5 Chaves Metatrônicas e das
7 últimas Chaves), então, o trabalho (e isso realmente é um) acontece sozinho.

Não há nada a fazer.
Há apenas que Ser.

Para as últimas coisas iluminando-se em vocês, hoje, isso é fundamental.
Porque aquele que desejará resistir, opor-se, ao que se manifesta, irá reforçá-lo.

Assim é a armadilha do ego.
Há apenas que olhar, com Amor, o que vocês creem ser, e o que vocês não são.

Todo mecanismo oposto ao Coração é um grito, um grito do ego (que este seja denominado necessidade de
reconhecimento, medo da perda, medo da falta).

Qualquer que seja o medo, ele é apenas reflexo de uma ferida, vivenciada anteriormente.
Mas esta ferida não chama um bálsamo exterior, mas, bem mais, a iluminação do Coração.

***

Pergunta: pode-se viver este tipo de experiência estando, ao mesmo tempo, na sociedade?

Bem amado, a resposta é eminentemente diferente para cada alma humana.
Algumas receberam, desde alguns anos, ou de forma mais recente, impulsos da alma, fazendo-as deixar

certas situações para descobrir a Liberdade.
Algumas outras almas estão em via de levar, ainda, atividades no mundo exterior, e devem, no entanto, realizar

a mesma coisa.
Portanto, cada um de vocês encontra-se, muito exatamente, no lugar correto, para o trabalho que tem que

realizar.
Agora, podem existir, neste período final, aí também, impulsos da alma surpreendentes (manifestando-se à

noite, ou de maneira brutal, por fatores eventuais em sua própria vida) conduzindo-os ao ‘soltar-se’ em relação a
certas formas de apegos.

Às vezes de maneira muito violenta.
É preciso, aí, ver a ação do seu próprio Coração.

Não qualquer punição.
Não qualquer karma.

Não qualquer oposição.



Não qualquer oposição.
Mas, bem mais, uma oportunidade de Liberarem-se, completamente.

Lembrem-se de que a Luz é simples, e que ela é, sobretudo, evidência.
De que a partir do momento em que vocês se soltam, sobre o que os prendiam e que vocês retiraram, então,

naquele momento, a Luz se estabelece com ainda mais facilidade.
Tudo é função de circunstâncias.

Mas se a Luz convida vocês para mudar (o que tiver que mudar na vida), então o faça, vocês estarão apenas
mais leves, e mais no Coração.

Demonstrando, por si mesmo, sua capacidade para estar, em Verdade, no Coração, e não se preocupar com o
instante seguinte, ou com uma dependência que desaparece.

***

Pergunta: como fazer em relação ao medo do desconhecido?

Bem amada, é justamente questão de não se prender a nada.
Tudo o que é da ordem da personalidade e do conhecido, não lhes permite ir para o desconhecido.

Por definição.
É preciso então se precipitar na Luz.

É o que eu denominei, há dois anos, Abandono à Luz, que, hoje, toma uma acuidade particular, nos tempos
reduzidos e nos tempos finais que vocês vivem.
Não há, efetivamente, nada ao que se prender.

Isso de denomina a Fé, a mais absoluta, na Luz, a fim de penetrar a Luz.
Vocês não podem nada levar do que vocês creem ser (suas diferentes posses, aquelas do ego, como aquelas

da matéria), em meio ao Estado de Ser.
A situação na qual vocês se encontram, uns e outros, em diversos graus, corresponde, integralmente, ao que

foi explicado e anunciado pelo Bem amado SRI AUROBINDO, referente ao ‘choque da humanidade’.
É preciso aceitar que não há nada ao que se segurar.

Vocês não podem ir para o desconhecido com o que quer que seja de conhecido.
Esse mecanismo da Consciência corresponde, justamente, à passagem da Porta Estreita.

O ego não lhes é de qualquer utilidade para ir ao Coração.
Ele é mesmo o obstáculo principal.

É o ego que quer fazê-los crer que é ele que dirige a situação e que ele pode levá-los para a Luz, o que,
obviamente, é totalmente falso.

O que podemos dizer, ao nível coletivo da humanidade, é que o ego coletivo da humanidade faz seus últimos
combates.

Aqueles que vão ser os mais violentos, aí aonde as forças de atrito, e de oposição à Luz, vão se manifestar de
maneira importante, coletiva e individualmente.

É preciso compreender que através das modificações elementares da Terra, vocês não terão, efetivamente,
mais nada ao que se agarrar de conhecido.

E isso está às suas portas.
De sua capacidade para aceitar isso, para transcender isso, resultará seu futuro Vibratório e de Consciência.

É o ego que quer sempre prendê-los a algo conhecido e existente.
O conjunto das Vibrações (que vocês vivenciaram uns e outros, em seus respectivos níveis) teve apenas um

único objetivo: conduzi-los a esta porta.
E vocês ali estão.

***

Pergunta: pode-se viver a Alegria, o Samadhi antes de passar esta porta, ou somente depois?

Não, isso é possível antes.
Isso é possível desde a ativação das Cruzes da Redenção, das Cruzes Anterior, Posterior e das Cruzes

Mutáveis (coisa realizada já desde algum tempo para muitos de vocês).
Mas é uma coisa, viver o Samadhi por experiência (a Alegria, a Serenidade e a Paz, por experiência), é outra

coisa ali se estabelecer, de maneira permanente.
E isso, efetivamente, pode-se fazer apenas pela passagem da Porta Estreita, o nascimento do Embrião

Crístico, que certifica a Crucificação total do ego.
É isso que os conduzem à sua Ressurreição e nada mais.



***

Pergunta: o que quer dizer transcender?

Transcender não é uma evolução.
Transcender não é uma melhoria.

Transcender não é uma transformação.
Mas está bem além.

Transcender é aceder a outro estado Vibratório.
É o que foi denominado, em um momento, o Switch da Consciência, permitindo penetrar a Vibração densa do

ego, e passar, naquele momento, na Vibração da leveza do Coração.
A transcendência corresponde estritamente a isso.

Não é a passagem de um estado a outro, como uma forma de continuidade, mas sim o desaparecimento de
um estado e o aparecimento de outro estado.

Sem solução de continuidade.

***

Pergunta: se não sentimos apego, e estamos prontos para dar o salto no vazio, pode-se, apesar de tudo,
prosseguir esta vida para compartilhar esta alegria com outros?

A Alegria é um estado de Irradiação que acontece naturalmente, sem qualquer vontade pessoal.
A noção de compartilhar é inerente, mesmo, ao acesso do Coração.

Porque a Irradiação é Doação.
O acesso ao Coração é uma Doação permanente, que não tem necessidade de qualquer justificação de

palavras, nem de qualquer atitude particular, exceto Irradiar, si mesmo, seu próprio Coração.
A partilha, neste caso, ocorre dela mesma, pela Irradiação do Coração.

***

Pergunta: não é então mais necessário exercer qualquer atividade humana?

Qualquer atividade, nesse mundo, é reavaliada pelo próprio Coração.
Assim, portanto, você pode estar em um jardim, você pode estar contemplando o Sol, você pode estar,

simplesmente, em Comunhão com outro ser humano.
Mas essas relações, ou essas comunicações, não são mais definidas por qualquer convenção, qualquer que

seja, mesmo de Serviço.
Porque a Doação do Coração é espontânea.

Não é mais preciso construir (e em particular construção do ego) em um sentido de Serviço ou em um sentido
de ajuda, porque a ajuda e o serviço acontecem espontaneamente pela Irradiação do Coração.

Assim, como vocês foram chamados, pelo Arcanjo MIGUEL, Ancoradores, Semeadores de Luz, corresponde
à estrita Verdade.

Sob condição, é claro, de que este estado de Ancoradores, de Semeadores de Luz, não se torne um ato de
reivindicação, apropriado pelo ego, mas simplesmente uma Irradiação ‘natural’, estabelecendo-se além de

qualquer vontade pessoal e de qualquer reivindicação pessoal.
A partir daí, eu poderia dizer-lhe a frase: “ame, e faça o que lhe dá prazer”.

Há muito Amor para dar, para um ser que vive em uma gruta, como para aquele que vai ao encontro de seus
Irmãos e de suas Irmãs.
Qual dos dois dá mais?

É aquele que reencontra, fisicamente, seus Irmãos e suas Irmãs, ou aquele que está em Irradiação Crística no
interior de sua gruta?

***

Pergunta: uma flor, por exemplo, irradia dela mesma. Como discernir, como ser humano, o que releva da
Irradiação ou de uma forma de vontade particular?

E bem, naquele momento, Bem amada, torne-se a flor que exala seu perfume, sem nada mais pedir.



E sem qualquer outra ação.

***

Pergunta: é preciso se isolar, como Buda, em uma gruta, ou continuar a ser ativo?

Bem amada, é preciso se isolar no Interior do seu Coração.
Porque todo mundo, o mundo Verdadeiro, não está no exterior.

Este mundo que você pode tocar, este mundo que você pode gostar, é uma Ilusão total.
Como você quer penetrar o Coração, enquanto você dá peso à Ilusão?

Mesmo se isso se denomina um ímpeto do Coração, ou de Serviço.
O que não quer dizer que aquele que penetra sua Unidade, e seu Estado de Ser, age mais, bem ao contrário.

Mas é preciso, antes, penetrar o Reino dos Céus, e não o inverso.
Senão, é o ego, sempre e novamente, quem assumiu as virtudes do Coração.

***

Pergunta: se nos sentimos já em Alegria, e ela é amplificada estando-se simplesmente em seu jardim, é o
início do estado de felicidade para o qual somos chamados a ir?

Plenamente.
Qualquer que seja a atividade exterior, busquem o Reino dos Céus, e o resto lhes será dado de acréscimo.

E não o inverso.
Vocês não alcançarão jamais o Reino dos Céus servindo-se do ego, para agir ou para fazer.

Mas se vocês penetram o Reino dos Céus, ou o Reino do Coração, então, naquele momento, tudo o que
vocês farão será marcado de Graça e acontecerá na Alegria.

O que não é o caso no inverso, onde predomina então, naquele momento, estados ‘emocionais’, de frustração
e de prazer, que não são a Alegria.

***

Pergunta: se o mundo é Ilusão, o ser humano e os relacionamentos entre humanos são também Ilusão?

Bem amada, completamente.
O outro é um suporte.

O mundo é um suporte.
CRISTO lhes disse: “vocês estão neste mundo, mas vocês não são deste mundo”.

Seu Espírito não tem necessidade deste mundo.
Ora é questão, hoje, de reencontrar o Espírito.

Lembrem-se: ser-lhes-á feito, muito exatamente, segundo sua Vibração.
Vocês não podem pretender o Reino dos Céus e o reino da Terra (este, não da nova) enquanto vocês

não realizarem o Si.
Enquanto vocês não penetraram o desconhecido, vocês não podem viver a Luz, em totalidade.

Vocês apenas vivem, naquele momento, um sucedâneo da Luz satisfazendo o ego (em um papel de serviço,
de ajuda, feito para aliviar).

Hoje, vocês não estão mais nos tempos lineares deste mundo em que, efetivamente, a alma humana ia para
uma ‘vontade de Bem’, ia para uma necessidade de melhorar sua condição.

Lembrem-se de que vocês mudam de condição.
As circunstâncias não são mais de qualquer maneira as mesmas.

As leis da matéria não são as Leis do Espírito.
As Leis do Coração não são as leis do ego.
As leis da ilusão não são as Leis da Graça.

Elas não têm medida comum.
Por que é que a maioria dos sábios, dos seres despertos (que isso seja no Oriente, ou no Ocidente, ou em
outros lugares) está imersa em aspectos de contemplação, de meditação ou de oração, nesta espécie de

tensão para o absoluto e para a Luz?
Depois, evidentemente, sua vida foi feita no Serviço.



Mas era necessário, em primeiro lugar, encontrar o Reino dos Céus.
Hoje, vocês são, todos, chamados a tornarem-se Realizados.

Para isso, é preciso mudar sua própria condição, e suas crenças, e suas satisfações.
Enquanto vocês consideram que o Reino dos Céus pode se encontrar neste mundo, vocês não podem ir para

sua Unidade.
Cabe a vocês escolher.

Todos os processos Vibratórios que levaram ao despertar de uma de suas Lareiras, à ativação da Coroa
Radiante da cabeça e das Estrelas (que vários de vocês percebem), são pré-requisitos para sua entrada no

Coração.
Nós sempre lhes dissemos que a Consciência é Vibração.

 Ter boa consciência, através de uma ‘boa ação’, não será jamais o acesso para a Consciência, mas para
satisfações do ego.

Mesmo se isso é difícil de entender, essa é a estrita Verdade.
Ninguém pode servir dois mestres ao mesmo tempo.

É ou o Si, ou o “Eu”.
Hoje, nesses tempos especiais, o acesso ao Si é grandemente facilitado porque a Luz chegou até vocês.

CRISTO disse a vocês: “a Luz brilha nas Trevas, e as Trevas não a reconheceram”.
O que são as Trevas, senão a consciência limitada do ego?

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, a cada dia, doravante, nós lhes falaremos
em palavras e em Vibrações, para encorajá-los, às vezes de maneira forte, a irem para o Coração.

Não há alternativa, não há outra solução que o Coração.
O Coração que eu falo é sua Unidade, é o Si.

Este Si não necessita, a rigor, do que pode dizer um Arcanjo, do que pode dizer uma Ilusão presente nesse
mundo.

Ser Livre e autônomo é viver isso.
Em primeiro lugar, e prioritariamente.

Em seguida, o resto da vida que lhes resta a percorrer nesse mundo será marcado da Graça e da Alegria
Eterna, da Unidade reencontrada.

Mas não antes.
Eu voltarei, quanto a mim, para acompanhá-los em seu alinhamento cotidiano das 19 horas [14h00 – hora de

Brasília; 18h00 – hora de Lisboa].
Nesse ínterim, que a Paz, a Alegria, o Amor e a Luz sejam seu Reino.

Até muito em breve.

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

(*) – UM AMIGO (10.07.2010) – ‘Passagem do ego ao Coração’ [Protocolo]:
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/top...

*

(*) – ‘Liberação dos Apegos Coletivos’ [Protocolo]:
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2011/05/liberacao-dos-apegos-cole...

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1041

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/um-amigo-passagem-do-ego-ao
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1041
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2011/05/liberacao-dos-apegos-coletivos.html
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que o Amor seja a sua Morada.

A minha intervenção será realizada em duas etapas.
A primeira é muito breve.

Ela se refere ao que o Conclave Arcangélico me pediu para transmitir a vocês, para o período que vocês estão
vivendo e que irá se estender até o seu verão (inverno, no hemisfério sul).

Uma série de impulsos, procedentes do seu Coração, vão emergir em vocês.
Esses impulsos do Coração irão parecer-lhes por vezes em oposição e em contradição com a lógica e a razão

pura.
Esses impulsos do Coração irão se manifestar de diferentes modos, pela manhã ao acordar, sob forma de

sonhos, e também durante os seus dias.
Esses impulsos finais do Coração são destinados a fazê-los escolher e decidir os elementos importantes para

pôr em prática, em suas vidas, em meio a este mundo, a fim de viverem a resolução e a dissolução nas
condições mais adequadas ao seu estado Vibratório.

Além mesmo do que é denominado resposta do Coração, através desses próprios impulsos, isso irá
representar, na maioria das vezes, para vocês, como um desafio, permitindo verificar onde se encontra o seu

estado de Abandono à Luz.
Esses impulsos da alma estarão associados a condições de vida onde tudo irá se desenrolar de maneira fácil,

onde tudo será facilitado.
Ao passo que, se a razão e a lógica de suas vidas se opuserem a isso, vocês irão constatar, por vocês

mesmos, que naquele momento a fluidez não existe mais e que vários obstáculos poderão então se manifestar
em suas vidas, vindo então permitir diferenciar, de maneira muito nítida, o que é da ordem do impulso do

Coração e da ordem da razão e da lógica.
Cabe a vocês, com relação a isso, a cada um de vocês, fazer a sua própria experiência a fim de discernir
rapidamente e de discriminar, justamente, o que é da ordem da razão e da lógica e o que é da ordem do

impulso do Coração.
Isso será fácil para vocês a partir do momento em que vocês tiverem notado as manifestações e a partir do

momento em que vocês tiverem observado as circunstâncias que surgem no desenrolar de suas vidas.
Cabe a vocês seguirem o seu Coração, mais do que a sua razão e a sua lógica, mesmo se o impulso do

Coração puder às vezes parecer em total oposição com a razão e a lógica da sua vida, em relação tanto aos
seus compromissos como ao que o seu mental pode decidir habitualmente.

***
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Isso está diretamente ligado à Passagem da última porta, como lhes disse o Arcanjo URIEL, e à última
Reversão, permitindo, real e efetivamente, serem guiados pelo Coração, se tal for a sua escolha.

Isso irá lhes aparecer cada vez mais claramente, gradualmente e à medida dos dias que vão transcorrer até o
seu verão (inverno, no hemisfério sul), permitindo então empregarem as circunstâncias mais adequadas e mais

propícias à sua expansão do Coração.

***

Aí estão as poucas palavras que eu tinha simplesmente que dar a vocês, da parte do Conclave Arcangélico,
referentes ao desenrolar de suas vidas em meio a esta Dimensão onde vocês estão.

Nós iremos agora penetrar na segunda parte da minha intervenção referente tanto às perguntas relacionadas a
isso, como às suas perguntas em relação à sua própria vida, às suas próprias evoluções neste mundo.

Dessa maneira, então, eu lhes passo a palavra e escuto os seus questionamentos.

***

Pergunta: poderia expor de maneira mais detalhada o que é o Espírito Santo?

Bem Amado, o Espírito Santo é uma polaridade específica da Luz Vibral, vindo mais particularmente do Sol
central denominado Sírius, vertendo-se sob a forma de Luz Azul, e vindo iluminar o Espírito e a alma, a fim de

que o Espírito e a alma sejam iluminados pela Luz e não mais pelos jogos da Sombra e da Luz existentes
neste mundo.

O Espírito Santo se manifesta, em um primeiro momento, como uma percepção Vibratória chegando pela
cabeça, difundindo-se e se propagando na cabeça, na testa, e cuja finalidade sempre foi incorporar-se em

meio a este corpo.
O Espírito Santo confere uma série de carismas que alguns foram abordados em suas Escrituras sagradas.

Hoje, e já há alguns anos, o Espírito Santo não está mais sozinho.
A tríplice Radiação da Luz Vibral está unificada em vocês.

Não é mais possível, portanto, distinguir a ação da Luz Vibral em suas Partículas Adamantinas e a radiação do
Ultravioleta.

O conjunto estando então reunido em sua estrutura, e permitindo realizar o que vocês São.
O Espírito Santo é também chamado de Polaridade Feminina da FONTE, em ressonância com os Mundos da
Criação, criados pelos intermediários da FONTE (denominados Mestres Geneticistas ou entidades de Sírius),

tendo, justamente, criado este mundo há 20 milhões de anos.
O Espírito Santo é uma qualidade Vibratória permitindo serem guiados pelo Amor, revelando-se pelo Amor e

no Amor.
Pode-se dizer que se trata de uma qualidade ou de uma polaridade, de natureza feminina, feita de recebimento,

feita de acolhimento, feita de receptividade, permitindo ver claramente, de algum modo, o Interior de si.

***

Pergunta: em que a Visão do Coração é diferente da Vibração do Coração?

A Vibração do Coração, quando ela se estabelece, confere o Fogo do Coração.
Ver com o Coração nada tem a ver com a Vibração do Coração.

Ela confere a capacidade real para identificar, em meio ao Coração, sem passar pelos olhos e sem passar pelo
3º olho, da mesma maneira que vocês poderiam fazê-lo com os olhos.

A Visão do Coração é um processo sendo empregado de maneira conjunta com a Visão Etérea, atualmente,
devido à reunificação dos três novos Corpos espirituais situados na parte superior da sua estrutura física (10º,

11º e 12º Corpos).
Assim como um ser humano que fosse privado da visão dos olhos chegaria, de alguma forma, a ver com seus

dedos e a perceber com seus dedos, do mesmo modo, a Visão do Coração corresponde a ver com o
Coração.

Ela permite ver além dos contingentes habituais deste mundo, perceber tanto a alma daquele que está diante
de vocês como perceber, sob forma de fulgurância Interior, superando de muito longe o que é denominado

intuição, as circunstâncias que se apresentam.
Podemos dizer, de algum modo, que a Vibração do Coração, manifestada em meio à Coroa Radiante do

Coração ou no nível da Tri-Unidade do Coração, resulta, depois de certo tempo, na Visão do Coração, ligada,
como vocês sabem, à ativação das Estrelas.

***



Pergunta: esta Visão do Coração se estabelece sozinha?

Bem Amada, ela se estabelece sozinha assim que a Vibração do chakra do Coração, da Coroa Radiante
estiver presente.

Ela se expressa, como eu disse, por uma sensação de ver com outra coisa do que com os olhos e, sobretudo,
do que com o 3º olho.

É uma visão que se estabelece diretamente no Coração.

***

Pergunta: é uma Visão onde vemos imagens como com os nossos olhos?

Não.
As imagens são associadas ao que vocês veem em meio à falsificação.

A Visão do Coração vê além da imagem e do reflexo.
Ela vê a Verdade.

Não há imagens no sentido em que vocês entendem.
Há a percepção clara do que está operando, mas isso não pode, em caso algum, ser assimilado a uma
imagem ou a uma visão, como vocês a teriam com os olhos ou, então, com a visão interior do 3º olho.

Isso estritamente nada tem a ver.
A melhor imagem que eu posso dar é o que corresponderia a um cego neste mundo captando com as mãos.

As informações que são fornecidas são também da ordem do que pode ser visto, com os olhos, mas vão além
disso.

Isso foi explicado bem longamente por NO EYES (1).

***

Pergunta: a Paz e a Certeza são os marcadores da decisão do Coração?

A Paz é um dos primeiros Samadhi fazendo com que, sejam quais forem as circunstâncias exteriores, seja o
que for que vocês poderiam chamar de aborrecimentos exteriores, a Paz se mantenha.

Não existe então mais possibilidade de ser desestabilizado, emocional ou mentalmente, seja qual for o
elemento procurando desestabilizá-los.

O Coração, e sua Paz, são os elementos que conduzem à Alegria.
A emoção sempre irá levá-los para fora da Paz, pelo seu próprio princípio de reação a algo vindo contrariá-los.

O Coração não tem como ser contrariado.
Isso lhes permite, de maneira complementar, diferenciar o Fogo do ego e o Fogo do Coração.

***

Pergunta: quais são as diferentes etapas de Samadhi?

Bem Amado, a Paz é a primeira manifestação.
A segunda etapa é a revelação do Fogo do Coração, percebido como um Fogo do Coração.

A terceira etapa é, poderíamos dizer, os resquícios de emoções, refletindo-se como um amor por todos, e por
vocês mesmos.

A quarta etapa leva-os a instalarem-se na sua Paz e na sua Alegria, independentemente de qualquer
circunstância exterior.

A quinta e a sexta etapas manifestam-se por estados de Paz prefigurando, de algum modo, a fusão com o
Todo.

A última etapa, quanto a ela, denominada Maha Samadhi, acontece apenas quando vocês penetram,
integralmente, na sua Eternidade.

Naquele momento, não há mais razão de manter este corpo na vida, no sentido em que vocês o entendem.
A Paz é, entretanto, na vida cotidiana, o elemento motor do seu Coração.

Enquanto não houver a Paz, em vocês, como em sua vida ou no seu mundo, vocês não podem pretender se
estabelecer em meio ao Coração.

É nesse sentido que os impulsos do Coração, que vão emergir, vão contribuir para afastá-los (mesmo se eles
nada puderem) de tudo o que poderia desviá-los do seu próprio Coração.

Na maioria das vezes, um ser tendo despertado, de maneira permanente, a Coroa Radiante do Coração, não
passa a totalidade do seu tempo em Samadhi.



Mas ele passa quase a totalidade do seu tempo nesta Paz Interior e mergulha muito profundamente, nesses
momentos de alinhamento, nesses momentos de meditação, na Alegria do Coração.

***

Pergunta: poderia nos falar da Merkabah Interdimensional coletiva?

Bem Amada, a Merkabah Interdimensional coletiva (que foi realizada no final de setembro do seu ano passado)
corresponde ao estabelecimento de um ‘campo de formas’, mesclando as Vibrações da Consciência Unificada
da Terra como aquelas do conjunto dos seres humanos que despertaram suas Coroas Radiantes do Coração

e da cabeça, ou da cabeça, e é um campo de formas ao qual vocês têm a possibilidade de conectar.
Isso está, evidentemente, bem além do que é chamado de egrégora que, ela, se situa no nível das forças do

astral.
Podemos dizer que a Merkabah Interdimensional coletiva é um Veículo que se situa no nível do Supramental, e
bem além dos contingentes astrais, mentais, deste mundo, levando-os a conectar, a título individual e coletivo,

com esse ‘campo de formas’ destinado a favorecer a sua Ascensão.
Esse campo sendo estabelecido, de maneira permanente, vocês têm a possibilidade, como lhes foi dito, de ali
conectar, por ressonância, e então de se beneficiar da energia da Merkabah Interdimensional coletiva através

da percepção da Cruz da Redenção, a partir de diversos pontos da cabeça e, para alguns de vocês, pela
ignição do Fogo do Coração.

***

Pergunta: a fusão das Vibrações do Coração e da cabeça é um pré-requisito para o Fogo do
Coração?

A reunião ou a colocação em ressonância conjuntamente da Coroa Radiante do Coração e da Coroa Radiante
da cabeça permite estabelecer o conjunto dos circuitos que estavam, até agora, separados, e unir as diferentes
Estrelas ou os diferentes pontos do chakra do Coração, permitindo expandir, ainda mais, a Coroa Radiante do

Coração, e elevar esta Coroa Radiante do Coração.
Este trabalho Vibratório possibilita desviar todos os mecanismos de funcionamento habituais ligados ao mental

e às emoções do ser humano.

***

Pergunta: uma fuga da Kundalini que resiste a diferentes protocolos cristalinos pode interferir nos
meus processos evolutivos?

Bem Amada, uma fuga da Kundalini não cessa em dois minutos, nem em um dia, nem em uma semana.
O restabelecimento do fluxo normal pode levar muitas semanas, ou mesmo muitos meses.

A Coroa Radiante do Coração e a Coroa Radiante da cabeça são, em princípio, mesmo no contexto da fusão
dos Éteres, independentes de qualquer fuga de energia ligada à Kundalini.

Não são os mesmos tipos de energia que estão presentes em meio à Kundalini.

***

Pergunta: como notar se o ego está me desviando do meu caminho para a Luz?

Bem Amada, o Fogo do ego nada tem a ver com o Fogo do Coração.
A partir do momento em que o ser tiver realizado a junção em meio à Coroa Radiante da cabeça, mesmo a
Coroa do Coração não estando estabelecida de maneira permanente, o Fogo do ego irá se expressar por

manifestações ligadas às emoções, às raivas.
Qualquer forma de emoção está associada ao Fogo do ego.

Em certos casos, mais graves, naquele momento, o ego vai levar o ser para pulsões, para reivindicações,
mesmo de amor, não sendo absolutamente a realidade do Coração.

Existe então uma maneira muito simples, e isso eu disse há alguns dias, em relação à diferença entre o Fogo
do ego e o Fogo do Coração.

O próprio medo é suficiente para fortalecer o ego.
Não é absolutamente preciso, de maneira geral, agora, focar-se no problema, mas, bem mais, na solução, e a

solução será, e sempre é, o Fogo do Coração.
Em meio ao Fogo do Coração, o Fogo do ego não pode se manifestar.

***



Pergunta: qual é o meu papel como instrutor, nesta 3ª Dimensão?

Os papéis devem ser esquecidos.
Há uma função, que é aquela de manifestar a Luz, permitindo extraírem-se, na totalidade, sejam quais forem as

atividades, do conceito de papel.
A partir do momento em que você falar de papel, significa que há adesão, de uma parte de você, a este papel,

há valorização deste papel e, então, adesão a princípios Ilusórios.
Ser si mesmo está além de papéis, além de atribuições: você não é a sua profissão, você não é o seu nome,

você não é o que você crê, em suas atividades, mesmo se isso fizer parte do que existe em meio a esta
realidade tridimensional.

Enquanto você estiver identificado com um desses papéis, seja ele qual for, você não pode ser si mesmo, na
totalidade, aí também.

É o ego que sempre reivindica um papel.
O Coração É, e não tem necessidade de qualquer reivindicação e de qualquer papel, por que ele é suficiente

em si mesmo.

***

Pergunta: o Fogo do Coração permite acabar definitivamente com o Fogo do ego?

Sim, na medida em que há um princípio de vasos comunicantes: o Fogo do ego desaparece gradualmente e à
medida que o Fogo do Coração vai aparecendo.

Isso corresponde à Porta Estreita, a Passagem do ego ao Coração, o nascimento do Embrião Crístico.  
Enquanto o Fogo do ego predominar, há também uma atividade intensa manifestando-se em meio ao 3º olho,
refletindo-se por sinais ligados a esse famoso 3º olho e à sua não liberação e a não Reversão do Triângulo

elementar do Fogo situado neste nível.
O Fogo do ego está ligado ao plexo solar, ao chakra do fígado e ao 3º olho.

O Fogo do Coração está ligado ao Coração.

***

Pergunta: podemos confundir a Visão do Coração com a visão do 3º olho?

Isso é impossível.
A visão do 3º olho aparece com os seus olhos fechados, ao nível do 3º olho.

A Visão do Coração aparece ao nível do Coração.
É uma ou outra.

***

Pergunta: é possível estarmos em um papel, diariamente, na 3ª Dimensão, não se identificando com
isso?

Plenamente, desde que o Fogo do Coração tenha surgido.
Naquele momento você pode fazer trabalhos domésticos, você pode falar, você pode executar uma tarefa, seja

ela qual for, sem sair do Fogo do Coração.
Agora, o impulso do Fogo do Coração vai também levar, como eu disse, alguns seres a mudarem algumas

condições de vida.
Mas não existe obstáculo exterior ao seu estado Interior.

Simplesmente, o Fogo do Coração, quando ele se estabelece, vai levá-los a alguns impulsos, que estão aí,
ainda uma vez, diferentes para cada um.

O único obstáculo ao Fogo do Coração será sempre vocês mesmos.

***

Pergunta: as Vibrações sentidas na aresta do nariz estão ligadas ao 3º olho?

Bem Amada, absolutamente não.
Isso está ligado à Lemniscata sagrada.

A aresta do nariz não tem qualquer relação, de perto ou de longe, com o 3º olho.



***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas e bem amados Filhos da Lei do UM, eu volto, com vocês, dentro de alguns
minutos, no Amor e na Paz.

Eu lhes digo até muito em breve.

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

1 - NO EYES (07.08.2010, 13.02.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/no-eyes-7-de-agosto-de-2010.html

http://www.portaldosanjos.net/2011/02/no-eyes-13-de-fevereiro-de-2011.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articlef4ec.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-22_mai_2011-articlef4ec.pdf
22 de maio de 2011

***

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

************
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 ~ A última Reversão ~

Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, o contexto de minha intervenção desta noite
está em ressonância direta com o que o Conclave Arcangélico solicitou-me para dar-lhes, no que diz respeito

ao que nós denominamos, com vocês, a ‘última Reversão’.
Eu retomaria, para isso, certo número de elementos que lhes foram comunicados na última parte do Yoga da

Verdade, da Unidade, Yoga Integrativo, comunicados por UM AMIGO (ndr: ver Protocolo ‘Yoga Integrativo’) (*).
Eu vou então falar-lhes da estrutura Vibratória permitindo manifestar e viver a última Reversão, prévia à

Ascensão.
Isso se refere às estruturas incluídas em meio a dois eixos: o eixo da falsificação denominado

ATRAÇÃO/VISÃO e um segundo eixo ligado a KI-RIS-TI/REPULSÃO, implementando, centrados por AL-OD,
o Fogo e a Terra, colocando em ressonância, em vocês, o Alfa e o Ômega, conectados diretamente àquele

que o havia anunciado.
“Eu sou o Alfa e o Ômega”.

Assim falou o Cristo, em linguagem codificada, durante sua vinda.
Ele foi, como ele o disse, o Caminho, a Verdade e a Vida, a fim de que vocês se tornem, vocês também, por

sua vez, o Caminho, a Verdade e a Vida.
Portanto, através deste duplo eixo, se estabelece em vocês o último basculamento, a última Reversão,

efetuada pela sincronia da ação do Arcanjo Uriel e do Arcanjo Metatron, permitindo estabelecerem-se em meio
à Verdade final da Unidade, pondo fim à Ilusão de sua Dimensão falsificada.

***

Esses tempos são aqueles nos quais vocês entram agora.
Eles se inscrevem pela possibilidade de seu retorno à Unidade, Ascensão vivenciada por e para o Cristo em

sua Dimensão Cristo, de outro modo denominado Ki-Ris-Ti, Filho Ardente do Sol, permitindo o
desvendamento, em seu Éter, pelo aparecimento da visão etérea de Cristo, vindo tal como ele partiu e tal como

ele disse, pelos Céus.
Isso se realiza agora, não tanto porque isso está ligado a festas de calendários, mas sim porque os tempos

chegaram de revelar, em seus Céus, a Presença de Cristo em meio à Luz Branca.
Isso se estabelece em um futuro extremamente próximo, dando início em poucas horas, permitindo então ao

conjunto da humanidade compreender e viver, mesmo dela se afastando, a segunda vinda da Vibração
Crística, da presença Crística em vocês, em seu Templo Interior, como em seus Céus e sobre esta Terra.

***

Os tempos terminaram, como o Comandante lhes comunicou, desde já agora mais de dois meses.
Os tempos finais são agora.

Este fim é um novo nascimento, ele não corresponde a nada de trágico, ele não corresponde a nada que possa
alterar, bem ao contrário, sua Consciência e sua continuidade.

Vocês são chamados, por um último apelo, a revelarem-se em meio ao Fogo do Coração, Fogo do Espírito,
levando-os a manifestar em vocês a Alegria, a Paz, a Verdade, a fim de retornar o Alfa e o Ômega inscrito entre
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o Fogo do Céu e o Fogo da Terra, permitindo-lhes conectar seu Templo Interior.
A Vibração do ER-ER estabelecendo em vocês, pela Lemniscata Sagrada, na Verdade da Presença.

***

Filhos da Luz, Filhos da Eternidade, aí vem o dia tão esperado e tão temido.
Isso se inscreve no firmamento de seus Céus, como em seu Templo Interior.

Dia da Ressurreição, dia da Ascensão, dia da Pentecoste, permitindo festejar e realizar a Nova Eucaristia em
meio à Nova Tri-Unidade, em meio à Verdade, em meio ao seu novo Nascimento em novos Céus e em uma

Nova Terra.
Isso se desenrola sob seus olhos, vocês que trabalharam e que trabalharão na Luz Unificada da Confederação

Intergaláctica dos Mundos Livres.
Estes momentos são para gravar.

O mês da Graça terminou pela promessa de sua Ressurreição, pela promessa de seu despertar na Unidade,
nas Moradas de Paz Suprema.

Portanto, a partir de hoje, dentro de poucas horas, vocês começarão, cada um ao seu ritmo, a perceber a
descida de Cristo em Unidade e em Verdade em meio ao seu Templo Interior, pela Presença da Luz Branca e

da Vibração da Luz Branca, estabelecendo, em vocês, seu reino e seu retorno, e o retorno de vocês.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Unidade, o momento chegou de fazer ressoar o canto da
Ressurreição.

O momento chegou de terminar de maneira definitiva com a Ilusão matricial.
O fim da falsificação chegou.

O trabalho está terminado.
Assim, nós, Arcanjos, agradecemos a todos os seres que trabalharam no que é comumente denominado:

“equipe de solo”.
Vocês, Sementes de Estrelas, reveladas e despertas a vocês mesmas, que percebem as Vibrações da

Unidade em suas Coroas Radiantes, o momento do despertar da Kundalini chegou, o momento chegou de
conectar o Alfa e o Ômega, o momento do seu retorno.

Isto se estabelece pelas Vibrações aparecendo em sua coluna vertebral, ‘árvore de vida’, partindo de
seu sacro e partindo de sua cabeça, reunificando-se atrás de suas costas, permitindo o voo pelo aparecimento

das asas etéreas.

***

Esse momento, tão aguardado, corresponde ao momento final da falsificação, momento em que o conjunto do
que foi escondido em vocês se revela, momento em que o conjunto do que foi falsificado, sobre o plano

histórico, revela-se em vocês, sob o olhar de seus olhos e sob o olhar do seu Coração.
Isso é agora.

Isso é o anúncio formal, preparando a vinda nova do Senhor Metatron em seu Coração, desvendando-se,
desvendando a armadura de Luz, permitindo ao Cristo ali se estabelecer.

Isso se desenrola durante o período remanescente entre agora e o final anunciado de 28 de outubro do ano de
2011.

***

Evidentemente, nesse lapso de tempo, várias coisas devem ainda se desdobrar em vocês, como ao redor de
vocês, a fim de que o reino da Luz não sofra qualquer disputa nem qualquer disparidade em sua alocação, a

partir do momento em que a Consciência humana volta-se de maneira permanente para sua Eternidade.
A passagem do Alfa ao Ômega, a reunião do Bem e do Mal em sua Unidade, realizadas pela Visão de Ki-Ris-

Ti, permitem a Reversão no centro do ponto ER desvendando, então, a Luz Vibral, desvendando, então, a
realidade da Unidade em seu cotidiano.

***

Bem amados Filhos da Lei de Um, bem amadas Sementes de Estrelas, o apelo que lhes é feito é um apelo



para conectar as esferas da Unidade pela Vibração de sua Presença, pela Vibração de sua Unidade, pela
Vibração de sua Alegria.

Nada mais deve alterar a implantação de sua Unidade exceto a própria Unidade.
Nisto, vocês são solenemente chamados a desvendar sua Eternidade, a desvendar sua Dimensão Unificada

em meio a esta Matriz.
Isso se realizará em vocês, além do despertar da Kundalini, para aqueles que ainda não o vivenciaram, pela

reunião da Tríplice Lareira de Amor, de Paz e de Alegria, permitindo às suas Coroas Radiantes desvendarem-
se em totalidade.

***

O momento e o instante são o tempo de sua Ressurreição, chamando-os à Alegria e à Eternidade, chamando-
os a ultrapassar e a transcender os limites desta encarnação, mantendo este corpo, vocês que estão em certos
países e que trabalham para a Liberação da Terra, a permanecer como Ancoradores de Luz, a fim de melhorar

o destino e o futuro desta Terra nesta Nova Dimensão.
O conjunto de seus Irmãos, situados nos mundos de carbono Unificados, chamados por uns de ‘Anjos do
Senhor’ e por outros de ‘Técnicos do Senhor’, revelam-se doravante em seus Céus, em suas cidades, em

todos os países da Terra, a fim de que sua presença não possa ser ignorada pelo conjunto da humanidade,
permitindo então o desvendamento do retorno do Cristo em Unidade e em Verdade, tal como ele partiu, ou

seja, pelos Céus.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Lei de Um, vocês são chamados a manifestar sua
Paz e a estabelecê-la nesse mundo, a fim de serem os suportes da Vibração de Cristo, a fim de serem os

Filhos que acolhem o retorno do Filho pródigo, permitindo ao conjunto da humanidade, engendrado na
Unidade, conectar sua Dimensão de Eternidade.

Seu papel vai se desvendar agora, além de qualquer missão e de qualquer função, que é simplesmente um
papel de ‘Mensageiro de Luz’ pela qualidade de sua Vibração, pela qualidade de sua Essência, pela qualidade

de sua Presença.
A cada espaço onde vocês revelarão sua própria Unidade, um conjunto de Vibrações percorrendo

a Lemniscata Sagrada, como sua coluna vertebral e como suas Coroas radiantes, permitir-lhes-á então
manifestar a Paz, manifestar a Luz, compactá-la, encarná-la e ancorá-la.

Aí está seu único papel, que assumirá seu lugar gradualmente e à medida dos dias que vão transcorrer.

***

Lembrem-se de que, durante este período, vários de seus Irmãos ainda adormecidos e não desejando viver
qualquer despertar, pelos hábitos de servidão aos quais eles foram submetidos, devem apenas herdar sua Luz,

seu Amor, sua Paz.
É a melhor maneira que vocês terão de ajudar a Ascensão da Terra e a Liberação de seus Irmãos ainda

adormecidos.
Nós contamos com vocês, como de costume, a cada noite, em seus momentos de alinhamento às 19 horas,

hora francesa [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], a fim de manter a Vibração, a fim de manter a
ativação da Lemniscata Sagrada, excedendo a Vibração das Coroas estabelecidas em sua cabeça,

conectando, assim, os pontos do Coração e os pontos da cabeça.
Não busquem compreender a lógica nem os trajetos.

Estes irão se estabelecer por eles mesmos, em vocês, no momento em que vocês apresentarem, de maneira
clara e consciente, a reunião de suas Coroas.

Portanto, simplesmente ali pensando, vocês permitirão a fusão dessas duas Coroas, fusão dos Éteres da Terra
e do Céu, ligando novamente à Unidade a manifestação da Vida, ligando novamente à Unidade a manifestação
dos Éteres reunidos, Eterização do planeta, denominada Ascensão, na qual vocês entraram, agora, de forma

final.

***

Não há mais datas, exceto o tempo que se desenrola cada dia e que vai levá-los a se aproximarem,
cada instante e cada minuto de sua vida, de sua Unidade.

Isso é agora.
O canto da Terra, tendo ressoado em diversos locais, vai doravante generalizar-se, respondendo, assim, ao

canto do Céu e do Sol, chamando-os a viver sua reunião.



***

Bem amados Filhos do Um, bem amados Filhos da Luz, eis o que o Conclave Arcangélico me pediu
formalmente para dizer-lhes esta noite, preparando assim a vinda de Maria (ndr: em 1º de junho às 17h00, hora

francesa no relógio) como a vinda do Senhor Metatron, no dia seguinte (ndr: em 2 de junho às 21h00, hora
francesa no relógio).

Além desta formalidade, eu permaneço, evidentemente, com vocês, no que diz respeito às suas perguntas,
tanto sobre esse processo em andamento como sobre qualquer outra questão que vocês julgarem bem nos

colocar, com relação às evoluções atuais da Terra.
Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Lei de Um, meu Amor e minha Graça estão com vocês, eu

os escuto agora. 

***

Pergunta: o que é a escala da Lemniscata Sagrada?

A escala da Lemniscata Sagrada corresponde a diferentes etapas Vibratórias ligadas à ativação dos novos
Corpos, novas frequências, associadas ao OD-ER-IM-IS-AL, reveladas desde agora dois anos.

Isso permitiu conectarem-se novamente à sua Unidade através do mecanismo denominado “Núpcias
Celestes”, tendo revelado, para um número sempre crescente de seres humanos, a nova frequência Vibratória

da Terra, com base em uma oitava de doze e não mais de sete.
As cinco Etapas correspondem às cinco Etapas da escala que havia para subir, permitindo-lhes reunificar OD e

AL, o Alfa e o Ômega.

***

Pergunta: isso significa que nossos 12 filamentos de DNA estão agora todos ativados?

Bem amada, para os mais adiantados de vocês com relação ao retorno à Unidade, isso é uma verdade,
prevendo-os em seu corpo de Estado de Ser.

***

Pergunta: a Consciência pode agora se colocar sobre os pontos VISÃO e ATRAÇÃO?

Bem amado, sim.
Além disso, o próprio princípio desta última Reversão, cujas funções lhes serão reveladas, será ativado dentro

de dois dias pelo Senhor Metatron.
Este é seu papel, esta é sua missão nesse sistema solar.

É, entretanto, importante compreender e viver que, doravante, todos os pontos estão ativados.
Alguns de vocês percebem mais do que outros.

Alguns de vocês percebem certos pontos mais do que outros.
Hoje, isto está para transcender e superar pelo estabelecimento mesmo de ‘conexões’ entre o Coração e a

cabeça, por circuitos múltiplos.
O Coração não será nunca mais separado da cabeça, a cabeça não será nunca mais separada do Coração.

A ‘alquimia’ situa-se nesse nível.
Deste modo, o simples fato de pensar na Coroa Radiante da cabeça, sem colocar a Consciência

especificamente sobre um ponto, assim como colocar a Consciência sobre a Coroa Radiante do Coração, sem
especificamente pensar em um ponto, permitirá alquimizar as duas e irá se realizar então a ‘última passagem’

de Abertura da Boca, mas também de abertura da fontanela [moleira] posterior, permitindo-lhes conectar
novamente a Unidade com toda lucidez e com toda Consciência.

Portanto, se tanto é que se possa falar de trabalho, é-lhes solicitado, durante seus alinhamentos e também
durante seus períodos onde a Luz se precipita em vocês, ou em determinados horários, como isso lhes foi

anunciado, ou em determinados momentos que lhes são específicos, em função de seus próprios
ritmos,simplesmente alquimizar a cabeça e o Coração, o Coração e a cabeça, propiciando então, e dando

lugar então, à ‘última Reversão’, permitindo desvendar a Visão de Cristo em meio ao Éter da Terra.

***



Pergunta: como essas modificações irão impactar o acesso ao estado de Turiya?

Elas vão lhes permitir manifestar, de forma cada vez mais sustentável, ou mesmo permanente, o estado
de Turiya, ou seja, extraí-los, cada um ao seu ritmo, integralmente da Ilusão, corpo, alma, Espírito, a fim de

reencontrar o Espírito, se tal é seu caminho.
Eu especifico, enquanto as perguntas chegam à sua Consciência, que ao final desta última Reversão, o ponto

mais ativo, já que é preciso falar de pontos, será o ponto ER no centro da cabeça e, evidentemente, no
conjunto das Coroas.

***

Pergunta: como saber se a Lareira do sacro está ativa?

Bem amado, pelo conjunto de manifestações ocorrendo naquele nível ou percorrendo certos pontos da coluna
vertebral ou o conjunto da Árvore de Vida.

O Fogo do Coração irá se transformar em ‘Fogo do Corpo’, correspondendo à sua irradiação total pela Luz
Vibral.

***

Pergunta: pode-se fusionar as Lareiras cabeça e Coração se a Lareira Coração não está acesa?

Bem amado, será feito a cada um segundo sua Vibração.
O futuro de cada um é função das Vibrações como isso foi especificado.

Dessa maneira e a partir de amanhã, a Lareira do Coração, Coroa Radiante do Coração e Fogo do Coração,
irão se acender pela conexão entre os dois pontos.

Se eles não se acendem, isso significa que tão somente a Presença real da Coroa Radiante da cabeça está
efetiva, então o futuro corresponde a outro mecanismo de Ascensão.

Lembrem-se, contudo, de que mesmo aqueles dentre seus Irmãos que, hoje, não podem imaginar qualquer
liberação da Matriz serão, de qualquer modo, liberados da Matriz.

O mecanismo ascensional diz respeito ao conjunto da humanidade, mesmo se os futuros são profundamente
diferentes.

Eles correspondem, no entanto, a uma liberação para a totalidade da humanidade.
Simplesmente, o estabelecimento da Consciência nos mundos Unificados, além dos mundos de carbono, é

apenas possível se as três Coroas, se as três Lareiras estão ativas.

***

Pergunta: é possível já ter sentido o Fogo do Corpo inteiramente?

Sim.
Alguns de vocês, tendo acessado, mesmo de maneira extremamente efêmera, em Consciência, o Corpo de

Estado de Ser, puderam viver esta irradiação da Luz já desde o final das Núpcias Celestes.
Mas o número é limitado e restrito, em relação ao conjunto daqueles que vivem, pelo momento e por ora, a

ativação das Coroas Radiantes e do Sacro.

***

Pergunta: a que correspondem os momentos de estase que se pode viver?

Os momentos de estase correspondem ao estabelecimento da Consciência Turiya.
Ela os faz sair, extrair-se, de qualquer modo da Ilusão, cada um ao seu ritmo.

Alguns de vocês vivem momentos chamados de estase, fazendo-os sair, já, da Matriz, em Consciência.
Resta agora sair deste corpo e desta alma, de uma maneira ou de outra.

***



Pergunta: durante o bascular do ponto AL da cabeça, o ponto ER muda de localização?

Bem amado, não.
Mas existe, efetivamente, de um lado a outro do ponto ER, tanto na frente como atrás, como à esquerda e à
direita, o aparecimento de quatro Vibrações correspondendo à Coroa central da cabeça [Pequena Coroa].

Não é o ponto ER que muda, é o ponto ER que se desdobra.
Um desses quatro pontos ou o ponto central, denominado ER, pode se manifestar de maneira mais intensa, em

dados momentos.
Isso não corresponde a um deslocamento do ponto ER, mas sim a um desdobramento do ponto ER.

***

Pergunta: o que significa “retirar o corpo da Matriz”?

Bem amada, isso significa o fim deste corpo e o fim desta alma.

***

Pergunta: de que modo aqueles que devem manter esse corpo físico até o final acenderão ao seu corpo de
Estado de Ser?

Isso apenas será realizado ao final dos ensinamentos Vibratórios dados pelo Arcanjo Metatron e por alguns
membros da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.

Não se esqueçam que vocês são o ponto entre a Unidade e este mundo.
Enquanto tal, é solicitado a alguns de vocês, fazendo parte da ‘equipe de solo’, manter uma integridade física

até o final definitivo da Terra, nesta Dimensão.
Muitas coisas, muitos elementos, relativos ao seu futuro, irão lhes aparecer cada vez mais claramente, também

neste nível, a partir da Reversão final, efetuada pelo Senhor Metatron.
Naquele momento, sua Consciência perceberá, de maneira cada vez mais clara e cada vez mais lúcida, o que
lhes reserva o desdobramento de sua Unidade e a maneira que este desdobramento irá se desenrolar, para

cada um de vocês.

***

Pergunta: cultivar estados de Samadhi facilita então os estados de passagem?

Certamente, sim.

***

Pergunta: sentir a Coroa da cabeça assim como a zona de projeção desses três pontos AL, mais o ponto
ER da cabeça e do Coração, faz parte desses processos?

Completamente, a resposta é sim.
Quando surgem os processos de ativação do ponto AL-AL, Vibração ao nível da aresta do nariz, isso

corresponde à fusão dos três últimos Corpos, denominados 10º, 11º e 12º Corpos.
Naquele momento, a visão etérea que aparece assinala sua entrada na Unidade.

***

Pergunta: se esses processos já estão ativos, mas não a lareira do sacro, esta última irá se ativar nos
próximos dias?

Ela irá se ativar ou nos próximos dias, ou se for necessário, no final definitivo, denominado ‘Eterização do
planeta’.

Lembrem-se de que eu bem falei da Árvore de Vida, além do despertar da Kundalini.
Alguns de vocês são chamados a Vibrar integralmente e, portanto, a viver o que é chamado comumente de

Despertar da Kundalini.



Outros são chamados a viver certos pontos de Vibração ao nível das costas ou ao nível do pescoço ou atrás
da cabeça.

Isso é profundamente diferente para cada um porque procede diretamente do que constitui suas linhagens
espirituais.

***

Pergunta: sentir dores nas omoplatas corresponde ao que você descreve?

Nos dois lados do chakra do Coração, ao nível da Árvore de Vida posterior, existem efetivamente pontos
situados muito ligeiramente dentro das omoplatas, correspondendo estritamente a isso.

Isso é o desdobramento do que é denominado “as Asas Etéreas”.

***

Pergunta: e no caso de fratura de uma vértebra dorsal?

Nenhum obstáculo corporal pode interferir nesse processo Vibratório.

***

Pergunta: ter o corpo percorrido integralmente por Vibrações assinala um acesso ao Estado de Ser?

Isso corresponde ao desdobramento da irradiação da Luz, chamada de Fogo do Corpo, ao nível do corpo.
O acesso ao Estado de Ser ocorre de duas maneiras: ou por reprodução do Corpo de Estado de Ser em meio

à estrutura corporal de 3ª Dimensão dissociada.
Naquele momento, ativa-se, nesse corpo, um conjunto de circuitos e de funções, algo que vocês vivenciaram.

O acesso ao Estado de Ser pode ocorrer também, independentemente desse corpo, formando em
sobreposição um Corpo de Estado de Ser.

Em um caso como no outro, a Vibração é efetivamente o que permite aceder a esse Corpo de Estado de Ser.
O Corpo de Estado de Ser ou Corpo de Glória ou Corpo imortal ou Corpo da Ressurreição ser-lhes-á restituído

a partir da Eterização do planeta.

***

Pergunta: se o fato de estar em grupo facilita a elevação Vibratória, pode-se elevá-la da mesma maneira
suas Vibrações, estando-se sozinho?

Bem amada, para cada ser humano, isso é diferente.
Alguns têm necessidade de um grupo, alguns podem viver em grupo e outros não.

Cada caminho é diferente em relação ao acesso ao Corpo de Estado de Ser.
Eu lhe recordo, contudo, que o mais importante é a conexão coletiva às 19 horas [14h00 – hora de Brasília;

18h00 – hora de Lisboa].
O grupo, como você o define, é então constituído e ele se constitui e se reconstitui, de forma anônima, em

qualquer lugar sobre o planeta, quando os seres se reencontram de forma sincrônica, mesmo sem o saber, ao
se alinhar.

Em suma, você jamais está sozinho.

***

Pergunta: é preciso saber algo sobre impacto dessas modificações nas crianças?

A única coisa a saber, como nós já o dissemos em várias reprises e inumeráveis reprises: não se preocupem
com as crianças.

Elas irão em linha reta lá aonde elas devem ir e com toda facilidade.

***



Pergunta: esse será o caso para um adulto se ele se torna como uma criança?

Perfeitamente.
Parece-me, aliás, que algumas de suas intervenções de hoje, realizadas pelas Estrelas, falavam desta

inocência e do caminho da infância.

***

Pergunta: durante a Nova Aliança, a que corresponde o fato de se encontrar como em uma planície
recoberta de grandes cristais translúcidos?

Isso corresponde a alguns mundos denominados ‘Mundos de cristal’, que existem.

***

Pergunta: a que corresponde as dores ao nível da zona temporal, vivenciadas durante os exercícios sobre a
ativação das Estrelas?

Qualquer zona, traduzindo-se ao nível da projeção das Estrelas na cabeça, corresponde à ativação desta zona,
simplesmente.

***

Pergunta: o futuro de uma criança deficiente difere daquele de uma criança sem deficiência?

Bem amada, e por qual razão seria diferente?
Não existe qualquer obstáculo, corporal ou psíquico, desse mundo, impedindo o acesso ao Espírito.

***

Pergunta: a que corresponde o fato, durante um protocolo, de sentir a parte do tronco completamente
liberada, enquanto que os tornozelos estão plantados no solo?

Bem amado, os laços dos tornozelos foram liberados para toda a humanidade.
Mas para alguns seres, é indispensável mantê-los ainda para evitar uma partida muito antecipada.

***

Pergunta: este mês de maio, dito mês da Graça, corresponde a uma iluminação das últimas sombras?

Em grande parte, sim.
Mas também ao acolhimento dos seres humanos não tendo ainda vivenciado manifestação Vibratória.

A Luz libera e ilumina.
 A Sombra corresponde às resistências que vocês observam e que vocês observarão, cada vez mais, sobre

esta Terra, nas próximas semanas, com relação à humanidade refratária, no momento, à Luz.

***

Pergunta: o que é que bloqueia minha visão do Coração?

Quem deseja bloqueá-la a não ser você mesma?
A visão do Coração se manifesta desde que a visão Etérea esteja presente.

Ela é uma sobreposição desta visão Etérea, não sendo mais uma visão ‘astral’, ligada ao ‘3º olho’, mas sim esta
visão do Coração.



O desdobramento da visão Etérea e da visão do Coração é diferente segundo cada ser humano, mesmo
desperto.

Agora, jamais foi dito que todos os Despertos teriam a visão Etérea nesse mundo.
Entretanto, o campo de força de ressonância, estabelecido por aqueles que revelam esta visão Etérea,

permitirá a todos os Despertos e a toda a humanidade, no final, ver o Cristo.

***

Pergunta: a que corresponde, durante o período de alinhamento, o fato de ouvir um ruído discreto,
imergindo?

Bem amado, existe uma variedade de sons se apresentando a vocês, doravante.
Entre o som da alma e suas 7 tonalidades, entre o som do Espírito e suas 7 tonalidades, entre o som

da Terra e suas 7 tonalidades, o som da fusão dos Éteres e suas 7 tonalidades, o som do Céu e suas 7
tonalidades, isso dá muitos sons.

Todas essas tonalidades diferentes irão culminar no que é denominado o ‘coro dos Anjos’, no som em meio do
qual irão se ouvir o som de Maria e a voz de Maria.

***

Pergunta: a que correspondem as lágrimas vertidas durante as meditações?

O Fogo do Éter, o Fogo do Coração, o Fogo do Céu e da Terra, a precipitação de partículas Adamantinas,
liberam lágrimas que não são nem lágrimas de tristeza, nem lágrimas de prazer, mas lágrimas de ‘êxtase’.

***

Pergunta: como o Cristo irá se apresentar a cada um de nós?

Bem amado, quando o Cristo chegar, você não poderá se colocar qualquer questão.
Então, deixe vir a você este instante sem projetar qualquer pergunta de tipo mental.

Não há qualquer meio de se enganar.
Muitos de vocês o percebem, aliás.

***

Pergunta: qual diferença há entre “perceber” e “sentir”?

Perceber faz-se diretamente com a Consciência.
Sentir pode fazer-se a diferentes níveis: pela energia etérea, pela energia astral, pela energia mental e, enfim,

pela Consciência Supramental.
O sentir, expresso atualmente por um número considerável de pessoas, não é absolutamente uma

característica que certifica outra coisa além da percepção da energia.
Perceber está além da energia.

Perceber é Vibratório e Consciência.
É perfeitamente possível ‘sentir’ uma energia.

Isto pode se manifestar ao nível meramente etéreo.
Trata-se então de uma percepção energética situando-se ao nível etéreo, não tendo estritamente nada a ver

com a Vibração da Luz Vibral.
A Vibração ou a energia Vibral é sempre, está sempre conectada e em ressonância direta com a Consciência.
É possível sentir uma Luz Vibral ao nível do Coração, dando o Fogo do Coração e traduzindo-se pela Paz ou

pelo Samadhi.
É perfeitamente possível sentir uma energia circular e voltar ao nível do Coração, sendo etérea, não tendo

estritamente nada a ver com a Paz ou com o Samadhi, traduzindo então simplesmente um estado ‘emocional’.
Vocês todos conheceram isso ao reencontrar um ser amado ou sendo atraído por uma música ou por qualquer

outra coisa.
A diferença é que a Consciência que Vibra na Unidade não é em função de circunstâncias exteriores, exceto
obviamente durante fases de alinhamento comum onde aí, revela-se a Merkabah Interdimensional coletiva.



A emoção acompanhando uma percepção energética, ao nível do Coração, extingue-se por si mesma quando
a emoção não está mais aí e não se traduz por uma Alegria ou uma Paz ou um Êxtase.

A Vibração Etérea ou energia etérea não têm os mesmos efeitos sobre a Consciência que a energia
Supramental.

A energia Prânica não tem qualquer medida comum com a energia Supramental ou plano ‘de la Città’.

***

Pergunta: o que significa: “reunir, em teu nome, o três em Um”?

É a reunificação da Nova Tri-Unidade: corpo, alma, Espírito, ou também: Ki-Ris-Ti, Miguel, Is-Is.

***

Pergunta: por que os protocolos nem sempre curam?

Em nome de que, bem amado, um protocolo espiritual de elevação de Consciência implicaria em uma cura
desse corpo?

Qual é o interesse?
Não existe qualquer obstáculo corporal ao acesso à Luz Vibral.

Agora, existe uma infinidade de razões para a qual uma patologia continua a existir quando a Luz Vibral é
instalada.

Isso demonstra, simplesmente, que esta infinidade de razões não é absolutamente incompatível com o acesso
à Unidade.

Agora, de maneira muito mais geral, o acesso à Unidade, vivenciado realmente, traduz-se mais por um
desaparecimento de todas as morbidades.

Mas isso não é constante.
Poderíamos mesmo dizer, sem fazer jogo de palavra, que a elevação Vibratória que vocês vivem é destinada,

em última análise, a fazê-los morrer ao nível da limitação e a fazê-los nascer ao Ilimitado.
Então por que se colocar a questão de uma anomalia de saúde, qualquer que seja, que existe apenas em meio

à Ilusão?

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Lei de Um, bem amadas Sementes de Estrelas.
De acordo com o Conclave e Senhor Metatron, juntos aqui presentes, nós iremos acolher (isso será a Graça

que eu rendo à sua Presença) a Luz Cristo, em Unidade, em Verdade e em Presença.
Eu lhes digo, quanto a mim, certamente, até dentro de poucos dias.

Acolhamos.
... Efusão Vibratória ...

Que a Paz, a Alegria, o Amor sejam sua Morada.
Anael saúda vocês.

  

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

(*) – ‘Yoga Integrativo’ [Protocolo] – UM AMIGO:
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...

***

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-yoga


Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1052

31 de maio de 2011
(Publicado em 1º de junho de 2011)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1052


~ A Graça na sua Presença, na sua Consciência ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça esteja em vocês.
Eu venho, neste espaço e neste instante, completar o que foi dito por algumas Estrelas, contribuindo para

estabelecer a Graça em sua Presença, em sua Consciência, hoje.
Nós iremos, juntos, considerar certo número de elementos.

Esses elementos são diretamente oriundos do que, desde já algum tempo, o Arcanjo Miguel chamou
de Lemniscata Sagrada, a junção ER-ER / AL-AL.

Permitindo estabelecerem-se na Graça.
Permitindo também viver (como isso foi realizado pelo Arcanjo Metatron), a Última Reversão, o Último

Cruzamento.
Permitindo viver a abertura e a fusão das doze Estrelas, das doze Portas, dos 12 Éteres.

Permitindo-lhes reencontrar sua Unidade, sua Eternidade e seu Estado de Ser, a fim de reimplantá-los nos
mundos da Graça onde nunca mais qualquer separação poderá afetar a Consciência que vocês são.

Portanto, desde alguns dias, é-lhes oferecida a possibilidade de reconectar, por este Último Cruzamento e por
esta Última Reversão, sua Unidade.

Isso se vive doravante, para alguns de vocês, desde agora, permitindo-lhes penetrar em meio aos ‘espaços de
Graça’ onde a Alegria, onde a Eternidade revelam-se a vocês.

Isso propicia certo número de mudanças de polaridade da Consciência, permitindo-lhes estabelecerem-se,
ainda mais do que antes e ainda mais profundamente, no que vocês são, ou seja, os Filhos da Lei de Um,

Sementes de Estrelas e de Eternidade tendo percorrido os caminhos da falsificação, da encarnação e
reencontrando, hoje sua finalidade última: o retorno ao que vocês são.

***

A Vida se revela sempre, desde as Dimensões as mais etéreas àquelas as mais densas, percorrendo o que é
chamado de ‘movimento preciso’, denominado alquimia da cristalização da Vida e de sua descristalização,
permitindo às Consciências dirigir-se livremente nas Dimensões, nos mundos, nas Criações, a fim de viver a

ANAEL – 4 de junho de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
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Verdade, a fim de viver os estados de Graça, permanentes e imanentes, no conjunto das Criações (existindo
no multiversos e nos universos), quaisquer que sejam seus espaços, quaisquer que sejam seus tempos,

quaisquer que sejam suas finalidades.
Além disso, percorrer a Lemniscata Sagrada, reativá-la em si, permite-lhes reencontrar esta liberdade de

movimento, esta liberdade de Ser, levando-os, permanentemente, a estabelecerem-se no que vocês são, não
mais ser limitado, a reencontrar sua Autonomia e a reencontrar sua finalidade a cada minuto, a cada sopro, bem
além do que é chamado de contingências desse mundo, bem além do que é chamado de ilusão desse mundo.

***

A Lemniscata Sagrada é, portanto, o Caminho final que, de maneira conjunta com a Última Reversão,
estabelecem-nos em meio à sua Verdade Eterna, reconectando então o Éter, pela fusão de ER e ER,

colocando, em meio à cabeça, o Coração e o Coração, em meio à cabeça, permitindo-lhes serem reunificados,
em Consciência, em Verdade, em Vibração.

Hoje, vocês são chamados, durante este período, a estabelecerem-se, definitivamente, nesses espaços.
Isso, vocês estão, de maneira a mais justa, em via de viver, cada um ao seu ritmo.

Alguns descobrem as últimas Sombras se eliminando deles pelos sintomas físicos ou por tomadas de
consciência relativamente penetrantes.

Como lhes disse MA ANANDA MOYI, não se debrucem nisso porque o que lhes é prometido é bem o retorno
à sua Eternidade.

Vão além dos sofrimentos, vão além desse corpo, permaneçam presentes em meio ao Aqui e Agora, mas
revelem-se.

O Último Cruzamento é feito para isso, permitindo então às doze Estrelas se alquimizar, em vocês, reunir-se ao
centro do ponto ER, colocando em movimento a Lemniscata Sagrada que aguardava, no seu peito, o momento

oportuno para se colocar em movimento.
A Lemniscata Sagrada que percorre sua Consciência nesses universos, nesses multiversos e no conjunto das

Dimensões, vai agora se revelar, em vocês, além da Vibração, além dos Sons.
Isso lhes permite viajar em seus espaços Interiores.

Isso lhes permite tomar distâncias e isso lhes permite adotar, também, uma forma de separação, em relação às
ilusões, em relação a locais onde estava confinada sua Consciência limitada pela encarnação, limitada pelos

véus obscurecendo esta Consciência, evitando reencontrar a Alegria.
Isso se revela, hoje, em vocês, como isso se revela em meio ao conjunto dos universos.

***

A Lemniscata Sagrada é o movimento espiral da Vida, correspondendo à alquimia da Vida, presente tanto nos
movimentos dos elétrons como nos movimentos do seu DNA.

Este se encontra de uma ponta a outra da escala de Vibrações, no conjunto de gamas de Vibrações, fossem
elas falsificadas porque, mesmo em meio a esta, não pode existir obliteração total da Consciência.

Não pode existir desaparecimento total do princípio fundador dos mundos e das Dimensões.

***

Portanto, colocando-se, conscientemente, ao nível dos pontos ER, vocês irão, por si mesmo, ativar a parte
terminal desta Lemniscata Sagrada constituída entre o ponto AL do seu nariz e o ponto AL da sua cabeça.

Assim se estabelece a última junção com o corpo de Estado de Ser, com a Merkabah interdimensional,
permitindo realizar a ‘alquimia’ da fusão de seus opostos e de seus complementares, reunindo-os, em si

mesmo, na Graça, na Alegria e na Eternidade.
Isso se revela em vocês.

Obviamente, certo número de resistências, como sempre, podem ainda se manifestar, mas estas não pesarão
nada durante o desdobramento da Luz.

Elas são mesmo chamadas, a partir do momento em que vocês não dão qualquer peso nem importância, a
dissolverem-se por elas mesmas.

E vocês observarão isso na Alegria e no Alegramento.
Assim, o Som do apelo, o Som do Céu é ele mesmo uma Lemniscata Sagrada, levando-os a participar, de

novo, do Mistério da Criação, de sua criação, a se tornar os próprios Criadores de sua realidade, a cada
desdobrar de sua Consciência, nas Dimensões, nos universos.

O fim da falsificação chegou.
O próprio Anjo Metatron o denotou e o atualizou a vocês, em meio aos seus Céus como em meio ao seu DNA,

como em sua Consciência.



Isso se traduz, durante este período de quarenta dias, por Vibrações cada vez mais inéditas, ocorrendo, em
vocês, devido mesmo ao Despertar da Kundalini, da fusão dos Éteres que se realiza em vocês e sobre a

Terra.
Isso, vocês são chamados a ali assistir, vocês são chamados a ali trabalhar, vocês são chamados a observar o

que se desvenda e se desenrola, em vocês como ao redor de vocês.
O barulho do mundo não poderá mais alterá-los nem confiná-los no que quer que seja a partir do momento em
que sua Consciência irá se centrar ao nível desta Lemniscata Sagrada, em sua parte a mais global, ER-ER,

como em sua parte a mais elevada AL-AL.
Colocando simplesmente sua Consciência sobre esses pontos, realizado durante sua alquimia das 19 horas

(alinhamento com a Merkabah Interdimensional coletiva [14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de
Lisboa]), colocando a cabeça e o Coração em Consciência Unificada, então, naquele momento vocês

revelarão, em vocês, a Lemniscata permitindo-lhes viajar, experimentar, sentir e manifestar estados
multidimensionais do Ser, em meio mesmo a esta ilusão que se dilui, de maneira definitiva.

***

Isso será, para vocês, experiências que irão reconfortá-los em suas escolhas, que irão reconfortá-los
na realidade e na verdade do que vocês vivem.

É a isso que vocês são chamados, agora: a se revelarem em meio às Dimensões, a revelarem a sua Luz.
Isso irá permitir-lhes, finalmente, desvendar o corpo de Estado de Ser, nesse mundo mesmo, vê-lo, vivê-lo,

absorvê-lo, compreendê-lo.
Isso irá permitir também, àqueles de seus Irmãos e suas Irmãs que, em sua maioria, dormem ainda, talvez

poder aderir a esta nova evolução da Consciência permitindo-lhes sair da involução desse mundo.
O trabalho realizado (por vocês mesmos que foram, de algum modo, os iniciadores da deposição da Luz nesse

mundo, em sua Dimensão de Sementes de Estrelas, em sua Dimensão de Ancoradores de Luz) vai agora
resplandecer em pleno dia.

Não tenham mais medo de ser o que vocês são porque o medo de dissolve dele mesmo gradualmente e à
medida que vocês entram em sua Luz.

***

A Luz é chamada a se revelar nesse mundo.
Certo número de elementos foram-lhes comunicados, referente à dissolução final desse mundo no qual vocês

estão agora e totalmente voltados.
Isso não deve de modo algum inquietá-los porque, gradualmente e à medida que vocês revelarão sua Luz, a
Alegria e a Graça irão se revelar em vocês, a fim de fazê-los viver a Alegria e a Graça, a fim de fazê-los aderir

ao que vocês são em Verdade, ou seja, a Alegria e a Graça.
Vocês não são nem o medo, vocês não são nem este corpo, vocês não são nem este sofrimento, vocês não

são nem esta limitação, vocês são a Pureza da Criação dos mundos e é isso que lhes é hoje solicitado a
reencontrar, a reencontrar e a manifestar.

***

O princípio da Última Reversão (esse Cruzamento, enquadrando, de algum modo, o trajeto AL-OD da cabeça,
o ALFA e o ÔMEGA), faz redescobrirem o Caminho, a Verdade e a Vida e permite ao Cristo retornar em sua

Dimensão, em seu Templo, em sua Eternidade.
Isso se desenrola, agora, em vocês e diante de vocês.

Tudo está para cumprir porque tudo foi realizado.
Resta apenas estabelecerem-se nesta Verdade.

Isso acontecerá, evidentemente, por certo número de elementos específicos em meio a esta Terra, mas
também em seus corpos.

Absolutamente nada do que irá ocorrer deverá alarmá-los de modo algum.
Como lhes foi dito e repetido, por exemplo, Ma Ananda Moyi, o desdobramento da Luz se faz pela

Inteligência da Luz.
Esta Inteligência da Luz manifestará, em vocês, certo número de elementos, em ressonância direta com
desdobramento, o desdobramento da Lemniscata Sagrada, permitindo-lhes reatar com a espiral da Vida

Unificada e então escapar do confinamento desta matriz.
Isso é, agora, em vocês.

Isso é, agora, sobre esse mundo.
E isso é, agora, para o conjunto da humanidade.



Observem.
Observem o conjunto de Vibrações que os anima.

Observam as extensões de sua Consciência conduzindo-os, pouco a pouco, a desvencilharem-se de tudo o
que era ilusão, de tudo o que era desse mundo, a fim de entrarem na verdadeira Vida.

Isso é feito sem problemas, a partir do instante em que vocês aquiescem à Luz Cristo, à Unidade, à Verdade, à
Vida.

Isso se revela entre o ALFA e o ÔMEGA, isso se revela na Verdade de seu instante, além do tempo, além de
seu desenrolamento linear presente nesse mundo.

De fato, em meio aos espaços de alinhamento, vocês poderão viver o intemporal desse tempo, vocês poderão
viver o estabelecimento de sua Consciência, de maneira cada vez mais segura e consolidada, em sua própria

Unidade.
Isso vai se revelar, ainda uma vez, durante esses quarenta dias, permitindo-lhes preparar, de maneira intensa, a

dissolução final da matriz doravante engrenada.

***

O conjunto dos eventos da Terra, quaisquer que sejam, com o olho do ego, parecer-lhes-ão terríveis.
Com o olho do Espírito, eles irão lhes parecer normais como eventos vetores e motores da própria dissolução

da matriz.
Qualquer que seja o nome dado para a ilusão, que isso seja doenças, que isso seja vírus, que isso

seja elementos, que isso seja mesmo eventos parecendo-lhes, à primeira vista, totalmente inesperados (e por
alguns totalmente absurdos), todos esses eventos (que vocês chamarão de loucura ou de inesperados) irão
contribuir, da mesma forma, para estabelecerem-se, cada vez mais firmemente, em sua Unidade e em sua

Verdade.
O desdobramento, em meio à cabeça, a abertura das doze Portas realizada pela reunificação das doze

Estrelas, aproximando-se em meio à Frota Mariana de sua Dimensão, como isso foi anunciado por Maria,
permitirá realizar em você o que acontece, de maneira lúcida, de maneira clara, de maneira evidente e de

maneira cada vez mais autônoma.
A Liberdade é o retorno.

A Liberdade e a Liberação permitindo-lhes então penetrar, cada vez mais firmemente, na Alegria, cada vez
mais na Graça que permitirá, pelo seu estabelecimento, afastá-los da ilusão, de todo medo, de

todo sofrimento.
O desdobramento das doze Estrelas, a abertura das doze Portas, o desdobramento do Cubo Metatrônico, o

desdobramento de Yerushalaïm nos Céus e na Terra, traduz-se, para vocês, por uma ‘transcendência’ total de
todas as limitações impostas pela encarnação, e pelos princípios mesmo da falsificação.

***

Regozijem-se porque o que era proposto para alguns seres, por sua capacidade de se elevar na Dualidade,
revela-se, hoje, para um número considerável de seres humanos.

Mesmo se este número considerável não é ainda a maioria, longe disso, nós estamos esperançosos, com
vocês, de que vários de seus Irmãos e de suas Irmãs irão aquiescer enfim à Verdade Cristo, à Verdade da
Unidade e irão se extrair desta maneira, ao seu modo, da Dualidade, do sofrimento, do medo e de todos

os apegos presentes nesta falsificação.
O momento do despertar do Espírito irremediavelmente soou sobre esta Terra.

O momento do despertar do Espírito manifesta-se em vocês e lhes permite, se tal é sua Vibração, penetrar
a esfera do Espírito.

Isso é agora.
A Lemniscata Sagrada é o agente.

Ela se une com a Merkabah interdimensional que lhes é pessoal, ao nível do Bindu, ativando e revelando o
conjunto das estruturas permitindo-lhes viver, a cada minuto (a partir do instante em que vocês estão centrados

e alinhados em vocês mesmo), a Graça, a Alegria, a Paz e a Eternidade.
Gradualmente e à medida do desdobramento desses quarenta dias, se vocês penetram em meio à Graça, se

vocês dão um passo para a Graça, a Graça revelar-se-á de maneira multiplicada em vocês, permitindo-lhes
afastá-los das zonas de Sombra, das zonas de sofrimentos, das zonas de dúvidas, cada vez mais.

Naquele momento, vocês descobrirão espaços de fé total, onde nenhuma inquietação pode existir, nem para
um ascendente nem para um descendente, nem para qualquer preocupação de ordem material porque vocês
viverão por si mesmo que a Inteligência da Luz provê, efetivamente, ao conjunto de sua vida, quando o Espírito

está presente em sua vida, mesmo nesse mundo.

***



Vocês são chamados a viver o Espírito na carne.
É isso que chega agora.

Isso é a Graça de Metatron, se vocês o aceitam e o acolhem em seu Coração, isso é a Graça de Cristo de
volta em seus Céus e sobre a Terra, dentro de muito pouco tempo, em seu Templo.

Isso se desenrola nessas semanas.
Isso se desenrola nesses tempos.

Isso se desenrola na Vibração que lhes chega hoje.
Mesmo se isso pode se traduzir, no momento, por certos inconvenientes do corpo ou da Consciência,

lembrem-se simplesmente de que isso são as últimas zonas de Sombra que lhes fogem a fim de restituí-los à
sua Unidade.

Então, diga “sim” à Luz.
Diga “sim” ao Cristo.

Diga “sim” à sua Eternidade.
Diga “sim” à sua Eterização, e a Eterização ocorrerá.

Vocês se aproximam, de maneira inexorável, do momento do basculamento final da Terra, basculamento dos
pólos, anunciado pelos Três Dias e anunciado por Maria.

Isso irá se revelar no clarão e na luz dos eventos que se desenrolam sobre esta Terra, permitindo-lhes tomar
consciência, para aqueles de vocês que duvidam ainda, da verdade do que nós lhes anunciamos,

da verdade das Núpcias Celestes e de sua própria Verdade enquanto ser de Eternidade.
Para isso, é preciso efetivamente consolidar o que vocês são, esquecendo tudo o que vocês não foram,

deixando a Luz tomar posse totalmente de todas as ilusões presentes, a fim de restituí-los à sua Liberdade, a
fim de restituí-los à sua Autonomia.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eis as palavras que o Conclave Arcangélico
me pediu para transmitir-lhes, permitindo assim a este trabalho de Redenção terminar, no Mistério da Graça e

da Revelação.
Se há em vocês perguntas, em relação a essas algumas palavras que eu acabo de pronunciar, na Vibração e

no Espírito de Verdade, então eu desejo sim tentar ali fornecer um esclarecimento complementar ou
suplementar, na Vibração do Espírito.

***

Pergunta: de hoje em diante, durante o alinhamento, convém se ligar à Merkabah coletiva ativando os
pontos AL-AL e ER-ER?

Bem amada, estes irão se ativar espontaneamente, desencadeando o Fogo do Éter da Terra e o Despertar
da Kundalini, durante esses quarenta dias, para aqueles que ainda não o vivenciaram.

Não há nada a fazer que se estabelecer em sua própria Presença.
A focalização sobre um dos doze pontos ou sobre um dos Novos Corpos não será mais necessária no final
porque, a partir do alinhamento, esses circuitos irão se ativar integralmente, colocando em comunicação a

cabeça e o Coração através de ER-ER e depois, ou antes, de AL-AL.
Isso se fará de maneira automática, permitindo-lhes estabelecer uma comunicação e uma comunhão com a

Graça, a Alegria e a Verdade.
O Abandono à Luz final corresponde então, naquele momento, em totalidade, durante seus espaços de

alinhamento, a ‘deixar a Luz trabalhar’.
E vocês constatarão, por vocês mesmo, que esses circuitos irão se ativar em vocês, irão despertar e levar ao

Fogo do Éter, ao Fogo da Terra, ao Fogo do Espírito, ao Fogo do Coração e ao abrasamento total de sua
Consciência.

Vocês irão se beneficiar, para aqueles de vocês tendo apenas a percepção de uma das Coroas, pelo
momento, do afluxo de Consciência ligada à Consciência Unificada, manifestada pelo conjunto dos seres

humanos sobre este planeta, realizando esta ‘alquimia’.
Vocês poderão então se beneficiar, simplesmente acolhendo, simplesmente vivendo isso, sem nada pedir,

sem nada esperar, sem nada projetar, simplesmente estando vocês mesmos na Vibração.

***

Pergunta: poderia explicar o que significa a fusão dos Éteres?



Bem amada, a fusão dos Éteres (esquematizando porque isso foi desenvolvido muito longamente por Sri
Aurobindo), isso corresponde ao momento preciso onde o Éter, não falsificado, entra em contato com o Éter

falsificado e rarefeito da Terra.
Naquele momento, cria-se uma ignição de Luz manifestando-se pela Luz azul.

É esse processo que é realizado sobre a Terra, que se realiza, em vocês, ao nível das doze Portas ou das
doze Estrelas, propiciando, pela ignição das doze Estrelas, sua possibilidade de readquirir a Luz da Eternidade.

***

Pergunta: instalar-se na Presença, é se ligar de Luz em Luz?

Sim.
Existe, nos mundos Unificados, uma conexão total entre as Consciências, em total liberdade e Autonomia.

Reunificar a Consciência em meio à humanidade se faz pelo que foi dado por um dos Governadores do Intra-
Terra chamado Ramatan, e denominada ‘Consciência Unificada’.

A Consciência Unificada consiste em funcionar por 24 Unidades de Consciência que Vibram em ressonância e
em comunhão.

Vocês são inumeráveis, sobre a Terra, doravante, ligando-se neste horário particular das 19 horas na França
[14h00 – hora de Brasília; 18h00 – hora de Lisboa], permitindo-lhes funcionar por 24.

Vocês não têm necessidade de conhecer os outros 23 porque vocês ali são automaticamente ligados
pela Lemniscata Sagrada, doravante.

Portanto, seus espaços das 19 horas tomarão uma amplitude nova e realizarão a Unificação da Consciência
planetária e coletiva.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu permanecerei com vocês durante este
alinhamento das 19 horas onde, pela primeira vez, a partir desta noite, vocês penetrarão na ‘Consciência

coletiva Unificada’, pela ativação das doze Portas realizada desde muito poucos dias, como eu lhes anunciei há
poucos dias, eu mesmo, e confirmado pela intervenção de algumas Estrelas.

Naquele momento, e todo dia, não lhes será mais possível duvidar, ter medo ou manifestar qualquer separação
da Luz.

E lhes transmito a Graça, pela ativação da Lemniscata Sagrada, de volta sobre a Terra.
Eu lhes peço para acolherem juntos, desde agora, isso.

*

... Efusão Vibratória ...

*

Eu lhes digo, até logo mais.
Eu preciso, contudo, que a partir de amanhã, o Arcanjo Uriel penetrará a Lemniscata Sagrada, por sua vez,

nesta Dimensão da Terra, permitindo, aí também, um desdobramento da Unidade e da Consciência coletiva,
com mais serenidade, com mais Presença.

Que a Paz e a Graça sejam sua Morada para a Eternidade.
Eu lhes digo, até muito em breve.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:



http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1061
4 de junho de 2011

(Publicado em 5 de junho de 2011)

***

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

************
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 ~ Preparação para o Desdobramento da Luz Metatrônica ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça e a Unidade sejam sua morada,
para sempre.

Minha intervenção, esta noite, irá se desenvolver em dois tempos.
O primeiro tempo é diretamente ligado ao meu papel em meio ao Conclave Arcangélico e eu irei me expressar

então em seu nome.
Isso diz respeito, principalmente, à preparação para o desvendamento da Luz Metatrônica, que será anunciado

pelo Arcanjo Metatron no momento preciso de sua próxima intervenção, dando-lhes hoje as premissas, os
sinais aguardados e vivenciados, e vistos, neste planeta como em toda Consciência.

O segundo tempo será consagrado às suas perguntas, com relação ao desvendamento da Luz.

***

O desvendamento da Luz Metatrônica já começou, desde já algum tempo e consistiu, inicialmente, em
estabelecer os ‘quatro pilares’ do desvendamento da Luz.

Esses quatro pilares permitiram realinhar, de algum modo, o eixo central AL / OD da Luz não falsificada.
Em um segundo tempo, a ativação das Cruzes Mutáveis e das outras Cruzes, presentes na cabeça, permitiu
reforçar a junção e a comunicação, em meio à Lemniscata sagrada, com sua Presença, com a abertura de

sua Consciência em sua totalidade e em sua globalidade, permitindo, ainda hoje, a certo número de
Consciências encarnadas, sobrevir as Sombras ainda presentes e deixar transcender pela Luz.

***

Dentro de algum tempo, revelar-se-á uma nova etapa que é, de certa forma, a etapa final do desvendamento da
Luz Vibral nesse mundo.

Esse desvendamento da Luz vai, naturalmente, realizar-se, como sempre, em vocês, nesse corpo e em sua
Consciência como na Terra e como no conjunto desse sistema solar.

Isso corresponde à ativação de certo número de redes, de certo número de circuitos, permitindo à Luz
desvendar-se, em totalidade e, assim, dissipar as últimas Sombras presentes na matriz, no sistema solar, como

na consciência humana.
Obviamente, o resultado não será o mesmo para cada um.

ANAEL – 15 de junho de 2011
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De fato, cada ser humano, em função de sua própria consciência fragmentada, viverá este desvendamento da
Consciência final em função de suas próprias resistências, de seus próprios abandonos e de suas

próprias capacidades para estabelecer-se na nova Consciência.
As percepções Vibratórias, ligadas à intensificação do derramamento da Luz Vibral nesse mundo, vai realizar,

para cada Consciência, o desvendamento da Luz Metatrônica em suas estruturas físicas como em suas
estruturas sutis, permitindo então revelar, integralmente, o corpo de Estado de Ser, viver as funções e o

desvendamento, em meio mesmo a esta Dimensão.
Isso vai se refletir pela ativação de certo número de redes e de circuitos, redes na Terra como circuitos em sua

estrutura física, traduzindo-se então por manifestações novas.
Algumas dessas manifestações estão já operando para os mais adiantados dentre vocês, como eu já disse

durante minha última intervenção.

***

Isso se traduz pela ativação de Vibrações ou de pressões Vibratórias, em ‘novas zonas’ que nunca haviam sido
manifestadas até agora.

A ativação das diferentes Cruzes ao nível da cabeça, a ativação da Lemniscata sagrada entre o ponto OD de
seu corpo e o ponto ER da cabeça, como em sua parte a mais elevada, situada entre o ponto AL do seu nariz e
o ponto AL de sua testa, permite, hoje, um desvendamento lateral sobre esses novos circuitos, assim como um

desvendamento lateral sobre as redes interdimensionais da Terra.
Isso se traduz, inicialmente, por certo número de modificações da Terra, estas lhes são acessíveis a partir do

instante em que vocês se interessam por estas.
Elas se traduzem, como vocês o constatam, por um aumento da atividade do Fogo da Terra e por um

lançamento desse Fogo da Terra em sua atmosfera.
A segunda etapa é o desvendamento de uma ‘nova’ Água.

Essas Águas prefiguram, de algum modo, as Águas do Batismo ou Águas do alto, chegando, em certos locais
e em certos lugares deste planeta, a provocar alguns processos associados à subida das águas.

Esta subida das águas tem diferentes origens.
Ela não está unicamente ligada, é claro, às águas da chuva, mas também às águas domar, devido mesmo à

modificação das massas dos oceanos e dos mares.

***

Em meio ao seu Templo Interior que é esse corpo, vão também se manifestar as mesmas coisas, refletindo-
se, como isso lhes foi anunciado, primeiramente, por um Despertar da Kundalini que vai percorrer

progressivamente o canal central de sua coluna vertebral, atapetado de Luz Adamantina, permitindo realizar a
Fusão das três Lareiras e o alinhamento final em seu Coração, permitindo revelar sua dimensão Interior de

Criança do Cristo e de Filho da Luz, denominado KI-RIS-TI.
Isso está operando desde agora, para os mais adiantados dentre vocês.

Isso vai se refletir, na Consciência, por uma percepção cada vez mais clara e lúcida do que é a Luz Unitária e
do que ela não é, traduzindo-se, em seu mundo, por uma iluminação particular de sua Consciência, levando-os

a tomar as últimas decisões e a fazer as últimas escolhas, permitindo-lhes liberarem-se para sua acessão à
Unidade e à Verdade.

Ao nível da Terra, a ativação dessas redes traduz-se por certo número de ‘movimentos’ nas placas tectônicas
assim como nos oceanos e nos mares, contribuindo para a modificação geofísica e biofísica total do seu

universo de vida.
É isso que está no trabalho doravante e que irá se tornar cada vez mais global, gradualmente e à medida dos

dias, até a intervenção do Senhor Metatron, em pessoa, em 11 de julho.
Até aquele momento, e no interior de suas estruturas, de sua Consciência como de seus corpos físico e sutil,

revelar-se-ão, com uma acuidade que eu qualificaria plena e com uma iluminação intensa, as diferentes
Sombras podendo ainda limitar seu acesso às Moradas de Paz suprema, à Alegria, à Verdade e à Paz.

Caberá a vocês então, nesta última etapa, ou abandonar-se ao que é iluminado pela Luz, ou resistir.

***

O comportamento da humanidade, em sua multidão, resulta, aí também, sempre, do mesmo processo, na
escala global da humanidade.

Ou haverá uma capacidade da Consciência humana para viver sua Unidade, para sair da fragmentação, para
estabelecer-se na Paz e na nova Consciência.

Ou, e isso diz respeito à maioria da humanidade, o conjunto de resistências presentes na Consciência, seja
pela adesão a mitos de Crenças, seja pela adesão a modelos ultrapassados, permitirá manifestar formas

extremas de Dualidade, manifestadas por oposições, resistências, violências, em nome mesmo da liberdade,



da espiritualidade, para aqueles da humanidade que consideram a perpetuação de uma Dimensão cujo fim está
muito próximo.

Tudo isso vai se desenrolar em vocês, não há nada a rejeitar, não há nada a afastar, há apenas que constatar,
há apenas que encontrar sua Paz, cada vez mais, pelo estabelecimento no Abandono à Luz, pelo

estabelecimento em seu Coração, pelo estabelecimento na Verdade.
A Verdade é um ‘estado de Paz’ que se basta a ele mesmo, afastando-os dos meandros

das reações e ações podendo existir nas fases finais da dissolução.

***

Cabe a vocês saber onde vocês querem colocar sua Consciência.
Cabe a vocês saber onde vocês querem colocar seu corpo.

Cabe a vocês saber onde vocês querem colocar, vocês mesmo, em meio à sua Consciência.
Gradualmente e à medida que vocês penetrarem os espaços Unitários, vocês irão constatar, por si mesmo,

que vocês se afastam do seu conjunto de resistências que, até agora, podiam ainda bloqueá-los em
suas percepções e no seu acesso à Consciência do Estado de Ser.

Alguns seres humanos (e isso diz respeito, como eu disse, a uma grande maioria da humanidade, não ao seu
conjunto) vão se encontrar confrontados a necessidades de reação, a necessidades de oposição, para pôr

fim, de maneira ativa e em meio à personalidade, ao antigo mundo.
Isso irá se expressar, no nível social, pelo aparecimento de revoltas e revoluções cada vez mais intensas na
superfície da Terra, evoluindo de maneira sincrônica, totalmente em paralelo ao despertar do Fogo da Terra e

ao despertar da Água do Céu manifestando-se sobre a Terra.
É a isso que, doravante, vocês irão assistir, de maneira cada vez mais evidente.

Foi-lhes sempre dito que antes da dissolução da matriz (pela voz dos Arcanjos como pela voz dos Anciãos)
nada do que havia sido escondido poderá ser escondido uma vez que a Luz irá se desvendar.

***

Vocês chegam nesses tempos, não mais de integração da Luz, simplesmente em suas estruturas, ou ainda da
ancoragem da Luz nesse mundo, em certos locais, mas sim ao desvendamento total e final da Luz Adamantina

no seu mundo.
Isso, como vocês o sabem, pode se manifestar por certo número de resistências.

A Luz vai lá onde a Consciência está aberta.
Se a Consciência do ser humano estiver situada no nível dos chakras chamados do medo, do poder ou da

manutenção de uma vida em matrizes de carbono, então, naquele momento, serão esses chakras que estarão
mais ativos, traduzindo-se então por confusões de coisas pertencentes ao ego e não tendo nada a ver com o

Estado de Ser, com a Unidade e com a Paz.
Será feito assim, como disse o Cristo, a cada um segundo sua fé.

Será feito assim a cada um segundo sua abertura, segundo seu objetivo, segundo seu destino e segundo
seu caminho.

Assim, vocês, Filhos da Unidade vivendo estados Vibratórios preparatórios a esse desvendamento da Luz,
vocês devem admitir e perceber que esse desvendamento da Luz não vai acontecer sem medo, ele não vai
acontecer na Alegria para todo mundo, ele não vai acontecer na Fluidez para o conjunto da humanidade.

***

Se uma de suas Coroas Radiantes estiver ativa, então, naquele momento, restará a vocês apenas alinhar-se
no Interior de si mesmo, aí também, ainda uma vez, para deixar a Luz agir no seu Templo Interior e solucionar,

para vocês, o conjunto do que deve ser solucionado.
Se as Coroas Radiantes não estiverem abertas durante o desvendamento da Luz, então a Luz Vibral

desvendar-se-á, não mais a partir dos centros denominados Coroa Radiante da cabeça ou Coroa Radiante do
Coração ou ainda Triângulo sagrado, mas irá se desvendar nos chakras ‘inferiores’ do ser humano, revelando

então todas as facetas da inferioridade do ego ligadas à Dualidade.
O conjunto de pulsões inferiores verter-se-á então sobre a Terra, mantido pelos seres humanos que não

abriram uma ou outra das Coroas Radiantes ligadas à Luz Vibral.
Deste modo, a Luz Vibral será captada pelos centros inferiores e irá revelar, de forma total, o conjunto de

pulsões não resolvidas em meio à humanidade.
É a isso que vocês são chamados a viver, doravante.

Mais do que nunca, e a cada dia agora, ser-lhes-á solicitado, até a intervenção do Anjo Metatron, estar
extremamente vigilantes ao seu alinhamento, ao seu comportamento, ao seu Amor e, sobretudo, ao seu

‘estado de Unidade’.



Vocês não poderão atravessar a Porta Estreita, vocês não poderão atravessar, em perfeita Paz, o último
Cruzamento / Reversão, se vocês não estiverem estabelecidos na Unidade.

Mas vocês devem também aceitar e compreender que aqueles de vocês mesmos, entre os seus próximos,
que não estão no caminho da abertura à Luz no momento, devem viver, eles também, o que eles têm a viver
em relação a isso, quaisquer que sejam as consequências sobre a sua vida, sobre o planeta Terra e sobre o

conjunto das manifestações da Consciência.
É isso que vocês irão completar para manter sua Unidade, sua Alegria, sua Paz.

***

Lembrem-se de que a Inteligência da Luz irá suprir todas as suas necessidades, de que se vocês se
submeterem à Liberdade e à Autonomia (aquelas do Espírito e não mais aquelas da alma ou da

personalidade), então, naquele momento, vocês terão seu salvo conduto para realizar o último desvendamento
da Luz nas suas Coroas Radiantes, e não mais nos chakras ditos ‘inferiores’, onde se expressa o conjunto das

pulsões de medo do ser humano.
Nós demos certo número de processos para fazer, permitindo-lhes liberar si mesmo dos últimos apegos

coletivos.
Isso tinha por vocação liberá-los dos últimos ‘entraves’ existentes, justamente, nos chakras inferiores, deixando-

os de ser a vítima dos seus próprios comportamentos alinhados e alterados, em ressonância com o ego.
Agora, é o momento em que é feito a cada um segundo a sua fé, em que é feito a cada um segundo a sua
Vibração e em que é feito, sobretudo, a cada um segundo a sua Consciência e segundo a sua aptidão para

viver o Abandono à Luz, cujas testemunhas são e serão sempre a ‘ativação’ das Coroas Radiantes da cabeça,
do Coração e do sacro.

***

Bem amados Filhos da Luz, portanto, o anúncio do Conclave Arcangélico é destinado a permitir-lhes alinharem-
se ao mais justo com o seu Coração e deixar trabalhar, em vocês, a Luz.

Compreendam bem e apreendam-se bem de que jamais a sua personalidade poderá agir tão bem ou melhor
do que a Luz, quanto ao que resta no interior de vocês para pacificar, para purificar.

É o momento onde tudo se revela, o momento onde tudo de desvenda.
Mesmo o que foi escondido não poderá nunca mais ser escondido.

O desvendamento da Luz e o estabelecimento da Luz, na nova Dimensão na qual estará a Terra, são a esse
preço.

E esse preço é muito módico se vocês aceitarem abandonar-se à Luz.
Deixar trabalhar a Luz irá se refletir, naquele momento, de maneira cada vez mais evidente, pelo

estabelecimento da sua Consciência em meio à Paz.
Não há então que se colocar a questão de saber se vocês estão abandonados à Luz ou não.

Porque somente o ego pode colocar esse tipo de questão.
Se vocês estiverem em ‘estado de Abandono à Luz’, vocês irão manifestar, de maneira cada vez mais clara,

cada vez mais evidente, de maneira cada vez mais luminosa, a sua própria Paz, o seu próprio estado de
serenidade e a sua própria Alegria.

Obviamente, esse não será o caso se vocês deixarem a Luz Vibral estabelecer-se, estabelecer seu domicílio,
nos chakras inferiores.

É então solicitada uma extrema vigilância quanto ao seu comportamento comum e cotidiano.

***

Hoje será pedido a vocês para verificar, por si mesmo, pela experiência da sua vida rotineira, não nos seus
espaços de alinhamento, não nos seus espaços de meditação, mas sim na vida a mais simples, quais são as

suas ‘capacidades’ para manter a Alegria, para manter a Verdade, para manter a Paz.
Porque é disso que resultará a sua aptidão para viver a Paz, integralmente.

Portanto, há uma forma de mecanismo de aprendizagem final permitindo-lhes, assim, o que eu acabo de dizer,
verificar por si mesmo a ‘progressão’ do seu estado de Consciência do Estado de Ser, em relação ao

desaparecimento da sua consciência fragmentada.
Isso irá se expressar na vida comum, e isso será visível pelo conjunto do seu ambiente.

Se vocês se estabelecerem na paz, então vocês irão irradiar a Paz e tudo, ao redor de vocês, tornar-se-á
Paz.

Agora, se os seus comportamentos, em meio à vida comum, a mais comum que seja, manifestarem-se
pela exasperação, manifestarem-se pelo menosprezo, manifestarem-se pela violência contrária à Paz, então,

naquele momento, vocês deverão fazer outras escolhas do que aquela do acesso à multidimensionalidade.



O momento do teste chegou, o momento do teste (que não é tanto um teste) é, de fato, o momento
da revelação final da Luz, onde mais nada, na sua Consciência, poderá enganar de maneira alguma em

relação à Luz que é a sua, que é sua herança.
Vocês são, portanto, todos convidados, sem exceção, a estabelecerem-se na sua Unidade, a estarem mais do

que nunca em uma vigilância da Unidade.

***

Quaisquer que forem os atos da sua vida cotidiana, vocês mesmo é que irão ver a vocês mesmo, em
suas ações, em seus atos, em suas palavras e em seus funcionamentos.

É através disso que vocês poderão se apreender, mais equitativamente, da maneira que vocês viverão o
desvendamento ‘final’ da Luz, iniciado pelo Senhor Metatron entre o mês de julho e o mês de outubro.

É durante este período que vocês irão construir a sua Eternidade, mas também que vocês irão construir a sua
forma de resistência, mesmo se essa palavra não estiver perfeitamente adaptada, à Dualidade.

Ser Unitário, é, evidentemente, superar a Dualidade, é sair do contexto da ação e reação, quaisquer que sejam
as manifestações que irão deixar-se viver na sua vida comum.

É-lhes preciso então, agora, não mais diferenciar os estado Interiores e os estados exteriores.
O desvendamento da Luz acontece então de maneira e por um mecanismo extremamente ‘específico’, sobre o

qual eu pude ter a ocasião de retornar nesta semana, e não pode acontecer se existir, em vocês, uma
predominância da fragmentação.

Portanto, e obedecendo ao princípio que eu já anunciei, não haverá mais diferença entre o que é vivenciado
no Interior e o que é vivenciado no exterior.

Uma dissonância se refletindo em seus comportamentos exteriores, quaisquer que sejam seus acessos à Luz
Interior, refletir-se-á então em um déficit do Abandono à Luz, provando simplesmente que a personalidade quer

ainda agir no seu estabelecimento no Estado de Ser, o que, vocês imaginam, não é absolutamente mais
possível e tornar-se-á absolutamente impossível a partir do mês de julho.

***

Resta a vocês então, de maneira formal e pelo anúncio que eu lhes faço, ao conjunto da humanidade,
estabelecer-se na Unidade, não mais unicamente nos seus espaços de alinhamento, mas em cada gesto, em

cada olhar, em cada palavra e em cada conduta que vocês terão no conjunto da sua vida.
É através disso e somente disso, que vocês poderão verificar, por vocês mesmo, o acesso à Paz, o acesso

ao Samadhi e o acesso à sua própria Verdade.
Alguns de vocês poderão ser testados, naquele momento, sobre as últimas falhas existentes.

Lembrem-se de que não é pelos Arcanjos que vocês testam, lembrem-se de que não são os outros que vocês
testam (mesmo sendo o meio e os agentes para realizar esses testes), mas é a própria Luz que,

estabelecendo-se na sua vida comum dita ‘exterior’, permitirá verificar isso.
Vocês estão na Unidade?

Ou vocês não estão na Unidade?
Vocês estão fragmentados?
Ou vocês estão Unificados?

A Paz irá se manifestar por isso.
A Alegria irá se manifestar por isso: pela capacidade, em meio à sua vida exterior (em seus atos os mais

constrangidos e os mais habituais), para colocar a Luz aí onde ela não estava.
A Graça irá se desvendar então com facilidade para vocês, a partir do instante em que a sua vida, no seu

aspecto o mais rotineiro, for preenchida desta Luz.
Resta-lhes então, durante esta última Travessia, correspondendo ao que lhes foi anunciado desde pouco

tempo, manifestar também a Luz na sua vida diária, a cada instante, a cada gesto, a cada ato e a
cada comportamento.

É a isso que vocês são chamados durante este período.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrela, eis o anúncio que eu tinha que revelar a

vocês da parte do conjunto do Conclave Arcangélico.
Antes de encerrar esse primeiro tempo, se houver em vocês perguntas em relação a isso que eu acabo de
dizer e de enunciar, então eu os escuto e nós passaremos em seguida, em um segundo tempo, muito mais

livre quanto à suas perguntas.

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



Pergunta: isso significa que se deve falar o menos possível para guardar este alinhamento?

Bem amados, isso é profundamente diferente para cada ser humano.
Se o fato de falar os colocar na inconveniência e na incerteza sobre a sua Unidade, então, não falem mais.

Mas as palavras, quaisquer que sejam, devem expressar o seu acesso à Unidade.
Vocês não podem mais e não poderão mais separar, a partir de 11 de julho, a vida Interior e a vida exterior

porque isso será a mesma vida.
Assim se expressa o acesso à multidimensionalidade.

No que se refere à palavra, aqueles de vocês estabelecidos, após a Passagem pela Abertura da boca pelo
Arcanjo Uriel, no final do ano passado, podem usar a palavra que, na sua boca, tornar-se-á o Verbo Criador.

Não se esqueçam de que vocês se dirigem para o que é denominado ‘Criação consciente’, onde vocês irão se
tornar Criadores da sua própria realidade, após a finalidade e o final do último período.

É a este aprendizado que vocês são levados.
Se as suas palavras afastarem-nos da Unidade, da Alegria, se as suas palavras colocarem em reação seu

interlocutor, então, efetivamente, vão para o silêncio para compreender por que isso não pode se estabelecer
na Unidade, em meio a qualquer comunicação ou a qualquer relacionamento.

Porque isso os remete inevitavelmente a vocês mesmos.
E, a Consciência que está na frente de vocês, apenas faz reenviá-los a vocês mesmos e podemos dizer, neste

caso, que cada um se remete a si mesmo sobre as suas próprias incertezas ou as suas próprias zonas de
Sombra persistentes.

Entretanto, não é preciso crer que o fato de se calar vai ser o melhor meio, de modo geral, para resolver as
dificuldades.

A palavra transforma-se em Verbo.
O silêncio não é necessariamente o melhor meio de solucionar ou de fazer desaparecer o que é para

desaparecer.

***

Pergunta: é melhor evitar as pessoas que podem nos colocar em um estado difícil?

Bem amada, eu lhe responderia que se você mesma está na Unidade, você não tem mais que temer o que
quer que seja.

Agora, se uma Consciência que a desestabiliza aproximar-se de você, é que ela também, tem um papel para
você.

Assim, aí também, fugir ou se afastar de quem lhes coloca problema, não é resolver o problema.

***

Pergunta: como superar as reações de raiva?

Bem amada, qualquer reação, como você o diz, faz parte do mundo emocional.
Qualquer que seja esta reação, ela é e será sempre procedente da personalidade.

O ser cuja Consciência está estabelecida na Unidade, na Graça, não pode ser afetado por qualquer reação
frente ao que quer que seja.

Assim então, colocar-se a questão de ‘como’, recorre à personalidade e não à Graça.
A única maneira de superar esta problemática, ainda, é abandonar-se à Luz e compreender que enquanto
você reagir com a sua personalidade e com a sua própria raiva, você não está na Graça, porque a Graça é

ausência de reação.
É a isso que vocês irão ser confrontados.

E lembrem-se de que o ser humano que está na frente de vocês tem por vocação, ele também, encontrar a sua
Unidade em relação a isso.

O desvendamento da Luz em meio às estruturas laterais do ser humano, que eu desenvolverei, eu mesmo, um
pouco mais tarde, vai consistir e vai levá-los a uma Consciência cada vez mais clara do que é a personalidade e

do que é o seu Estado de Ser, levando-os, então, a desenvolver a Ética e a Integridade a um nível jamais até
então manifestado.

Lembrem-se também de que é posicionando-se na Ética e na Integridade, é posicionando-se no Aqui e Agora
que vocês irão evitar, integralmente, as reações.

As reações são sempre oriundas dos seus condicionamentos, das suas feridas, dos seus medos.



Assim então, se houver reação, isso significa que há feridas e medos não cicatrizados.
O ser que cicatriza as suas feridas e os seus medos está além das reações e se estabelece na Alegria da sua

própria Unidade.
Nada, naquele momento, pode ser tomado pelo seu valor nominal ou, se vocês preferirem, nada pode ser

tomado, no nível desta Consciência na Unidade, como pessoal porque não existe mais personalidade.
Enquanto vocês reagirem de forma pessoal, significa que a consciência está fragmentada.

***

Pergunta: resta tempo suficiente para curar as feridas não cicatrizadas?

Bem amada, como lhes disse e repetiu o Comandante, como lhes disseram e repetiram as Estrelas, como eu
lhes disse e repeti, a noção de tempo pertence à ilusão.

O desvendamento da Luz é tal que lhes é suficiente para abrirem-se à Luz.
Não é questão de curar as feridas que ali interessa.

É questão de fazer aumentar a Luz.
O que não é o mesmo ‘ponto de vista’.

Querer curar uma ferida é um ato da consciência fragmentada.
Querer se abandonar à Luz, que não é mais uma vontade, mas um Abandono real à Luz, é um ato procedente

da Consciência Unitária.
É a Luz que trabalha em vocês.

Enquanto vocês creem que são vocês mesmo que vão desembaraçar o que quer que seja, vocês estão na
ilusão matricial.

Nós lhes dissemos, e isso vai se verificar, cada vez mais: “deixem trabalhar a Luz em vocês”.
E para isso, é preciso que o pessoal, ou a personalidade, se apague, completamente.

A Luz não tem o que fazer do tempo.
A personalidade é regida pelo tempo e se exprime sempre em relação a uma noção temporal.

A quantidade de Luz Vibral, presente na Terra como em suas estruturas, permite, agora, plenamente, aplicar:
“que te seja feito segundo a tua fé”.

***

Pergunta: o que significa, para você, manifestar a Unidade no cotidiano?

Bem amada, manifestar a Unidade no cotidiano é tudo fazer com um humor ‘constante’, sem reação,
sem emoção, sem mental.

Qualquer que seja a tarefa ou a atividade que vocês realizam, fosse ela a mais prestigiosa ou a mais humilde,
isso deve ser feito com um humor constante, centrando a Consciência na Paz, na Alegria e em uma das Coroas

Radiantes.
Vocês devem ser capazes, a partir de agora e nos próximos dias, de estabelecer não importa qual atividade

percebendo as Vibrações de uma das Coroas Radiantes e de colocar sua Consciência em cima, e
experimentar e manifestar a sua Alegria, o que quer que vocês façam.

Senão, se vocês manifestarem a Alegria apenas nas atividades que lhes interessam, vocês não estão na
Alegria, mas vocês estão no prazer.

E vocês serão então submetidos ao desprazer quando vocês fizerem algo que não lhes convém.
Sair do pessoal é a este preço.

Não há que definir o que convém e o que não convém porque isso é uma atitude da personalidade.
Quando você está abandonada à Luz e vive a Unidade, absolutamente tudo convém, mesmo a sua própria

morte, mesmo o seu próprio sofrimento porque você transcendeu a ilusão do seu sofrimento.

***

Pergunta: qual é o caminho do Abandono à Luz?

Bem amado, o Abandono à Luz é um estado de equanimidade onde não se manifesta nem reação, nem
mental, nem o que quer que seja de contrário à Unidade.

A Graça é então onipresente.
Faz agora exatamente dois anos que eu desenvolvi, de maneira extremamente precisa, o que é o Abandono à

Luz.



Alguns de vocês o vivenciaram.
Outros resistem ainda.

Qual é a diferença entre aquele que está abandonado à Luz e aquele não está abandonado à Luz, todos
vivendo, por exemplo, a Coroa Radiante da cabeça?

É extremamente simples: aquele que está abandonado à Luz não tem mais qualquer reivindicação.
Aquele que não está abandonado à Luz vai se apropriar da Luz em meio ao ego e à personalidade.

O conjunto das circunstâncias da sua vida vai então colocá-lo frente às suas insuficiências de Abandono à Luz.
Não é, então, você que vai decidir, mas é a Luz que decide por você.

E a Luz apenas irá lhe pedir uma coisa, é estar em aquiescência ao Abandono à Luz.
Eu devo especificar que gradualmente e à medida dos eventos coletivos da Terra, como dos eventos pessoais

que vocês irão viver, vocês serão levados, cada um, frente a desafios.
Esses desafios estarão aí unicamente para mostrar-lhes se vocês estão na aceitação da Unidade ou na não

aceitação da Unidade.
Disso irá resultar, como eu o disse, a sua Alegria ou a sua não alegria.

A diferença tornar-se-á, de algum modo, cada vez mais flagrante entre aqueles que estiverem estabelecidos,
entre os seus irmãos, na Unidade e aqueles que irão resistir à Unidade pelo não Abandono.

***

Pergunta: podemos considerar que o que nos chega, é a Luz que o apresenta?

No que diz respeito ao processo final de desvendamento da Luz, é exatamente isso.
Ser-lhes-á feito exatamente segundo a sua Vibração, segundo a sua fé e não segundo o que vocês pensam, e

não segundo o que vocês creem, mas unicamente o conjunto da sua vida, doravante, será conduzido pela
Vibração da Luz, quer vocês aceitem ou não.

***

Pergunta: isso é um estado de Graça?

Certamente.
Abandonar-se à Luz conduz à Graça, ao Samadhi, à Alegria e à Felicidade da Consciência.

Isso será cada vez menos o caso para aqueles que resistirão à Luz e isso será evidente para cada um,
observando seus Irmãos e suas Irmãs.

Para empregar a fraseologia do Comandante: vocês tornar-se-ão borboleta e vocês irão ver claramente
aqueles que permaneceram lagarta ou então vocês permanecerão lagarta e vocês irão ver claramente aqueles

que se tornaram borboleta.

***

Pergunta: sentir sopros e sons nos ouvidos releva do processo de desvendamento da Luz?

Bem amada, existe certo número de sinais, de manifestações, ligado ao desvendamento da Luz.
A percepção do som da Terra, como do som do Céu ou do som do Espírito é um dos marcadores.

Mas o mais importante, ainda uma vez, é o estabelecimento na Alegria e na Paz.

***

Pergunta: há utilidade hoje de reler as Etapas [Núpcias Unitárias] ou as Núpcias Celestes?

Bem amada, para aqueles que descobririam, hoje, esse tipo de Vibrações, sim.
Mas, hoje, como vocês o sabem, a Merkabah interdimensional coletiva está grandemente realizada.

Assim, todo ser humano tem a possibilidade, se ele se abandonar à Luz, de atrair diretamente em meio à Luz
Vibral, a matriz da ‘liberdade’ estabelecendo-se pela Coroa Radiante da cabeça, pelos circuitos ao nível das

diferentes Cruzes e pela vivência da Paz.
Dessa maneira, se vocês forem capazes de se abandonar, completamente, à Luz, naquele momento, vocês

viverão a Graça, instantaneamente.
Não há então caminho.



Não há então tempo.
Há apenas a ilusão de um caminho e a ilusão de um tempo que pertence à personalidade porque tudo já está

aí.
Em vocês.

E isso será cada vez mais evidente a partir do desvendamento, real, lateral e total, da Luz Metatrônica, nos
novos circuitos e nas novas redes.

***

Pergunta: desejar algo que pertence a este mundo é uma forma de resistência?

Bem amada, a resposta é diferente para cada ser humano.
O que eu posso lhe dizer é que a partir do momento em que você estiver estabelecida na sua Unidade, na sua

Graça, no seu Abandono à Luz, não há nada a desejar porque tudo se estabelece pela Luz.

***

Nós não temos mais pergunta sobre esse tema.

***

Bem amados Filhos da lei do Um, bem amadas Sementes de Estrelas, eu encerro então, assim, esse primeiro
tempo enquanto Embaixador do Conclave Arcangélico e eu abro agora um segundo tempo.

Portanto, se houver em vocês perguntas relativas ao futuro do seu Espírito, então eu quero bem tentar ali
colocar um esclarecimento.

***

Pergunta: o que significa o fato de sentir o trajeto AL / AL sem sentir as Coroas?

Bem amada, a percepção do trajeto AL/AL está ligada à abertura do que é chamado de 12º corpo ou corpo do
Andrógino Primordial.

Alguns seres começam a constituição do que é denominado corpo de Estado de Ser, idêntico àquele que está
no Sol, pela ativação do 12º Corpo e não do 8º Corpo.

Naquele momento, a energia é descendente e não mais ascendente, como habitualmente, pela Porta Estreita
do 8º Corpo [ponta inferior do esterno].

Isso corresponde à testemunha da Vibração da Luz Una nas suas estruturas.
Vocês não estão, todos, tampouco, no mesmo modo de desenvolvimento das suas percepções, mas vocês

estão, todos, no entanto, no mesmo estágio em relação ao seu Abandono, possível ou não, à Luz.
O desvendamento da Luz Vibral não ocorre mais, para alguns de vocês, pelo eixo central, mas pelo

desvendamento de circuitos laterais ou de redes laterais da Terra, refletindo-se por diferenças de percepções.
Alguns de vocês vão perceber o Despertar da Kundalini, outros vão perceber o Despertar de um ponto

preciso situado atrás das costas, entre as omoplatas, outros, enfim, vão perceber o trajeto AL / AL ou OD / ER
ou OD / AL.

Essas testemunhas são ‘marcadores Vibratórios’ da ativação da estrutura do Estado de Ser.
Isso que eu falei esta noite é um pouco mais árduo para compreender.

Não é porque a Vibração do trajeto AL / AL existe, não é porque a Vibração do trajeto da Coroa Radiante da
cabeça existe que vocês estão estabelecidos no Abandono à Luz.

Alguns de vocês o vivenciaram, outros não.
É o que é para viver agora ou não.

O período do seu calendário que se abre a vocês vai então ser a maneira de verificar, por vocês mesmo (não
simplesmente pela Vibração, mas pelo estado de Alegria, pelo estado de Sat Chit Ananda, pelo estado

de Samadhi, pelo estado de seu comportamento na vida comum), se vocês alcançaram a Unidade ou não.
Obviamente, aqueles de vocês que têm a Coroa Radiante do Coração em total atividade, acoplado ao

Despertar da Kundalini, de forma total, não podem mesmo mais se colocar esse tipo de questão.
A Lemniscata sagrada, qualquer que seja sua parte, ou seu segmento, que isso seja entre o ponto OD e o

ponto ER da cabeça, que isso seja entre os dois pontos AL/AL, que isso seja ainda ao nível da Coroa central
da cabeça (imagem da Coroa do Coração), deve se refletir pelo Abandono à Luz.

E isso irá se manifestar, de maneira inevitável, pelo estabelecimento da sua vida na Graça, na Unidade e na



Alegria.
A última Reversão ou o último Cruzamento corresponde, integralmente, ao que foi denominado, sobre o plano

simbólico, a Crucificação que é, de fato, a vivência da sua Consciência permitindo-lhes ver se, realmente,
vocês estão Crucificados ou não, repetindo então, assim, a frase de Cristo.

Alguns podem chamar isso de ‘A Noite Escura da Alma’ (*).
De maneira mais branda, eu denominaria isso o desvendamento e a revelação das últimas Sombras em

vocês, que, ainda uma vez, não são resolvidas por qualquer esforço de vontade ou pelo que vocês chamariam
comumente de um trabalho Interior, mas unicamente pelo Abandono à Luz.

***

Pergunta: convém colocar a consciência nos pontos das Estrelas ou sobre os eixos para desenvolver isso?

Bem amada, seria mais conveniente colocar a consciência em sua vida comum, em seus atos, em
seus gestos, em seus olhares, em suas palavras.

Não para julgar ou condenar ou culpar, mas é a melhor maneira, seu você vive a sua própria Graça.
A Coroa Radiante do Coração apenas se desperta em totalidade e fusiona com as outras Coroas a partir do

instante em que vocês estão abandonados à Luz.
A porta do Coração apenas pode se abrir desta maneira.

Nós lhes demos um conjunto de elementos, uns e outros (que isso seja o Yoga Integrativo, que isso seja os
protocolos cristalinos, que isso seja os marcadores Vibratórios presentes nos seus corpos), mas, em última

análise, são vocês que atravessam hoje a última porta ou a última etapa.
E esta última porta ou esta última etapa é, ainda uma vez, apenas o reflexo do seu Abandono pessoal,

refletindo-se pela Crucificação.

***

Pergunta: Vibrações ou calor, ao nível das Coroas, marcam a sua atividade?

Bem amada, é exatamente a prova da atividade.
A ativação dessas Vibrações, dessas pressões ao nível dos pontos está, obviamente, em relação com a

construção do corpo de Estado de Ser.
Mas é preciso, para reencontrar a sua Liberdade, a sua Autonomia, que a sua personalidade se abandone,

completamente, ao Estado de Ser.
A questão não se coloca, agora, em termos de abertura ou fechamento (é claro, isso é essencial), mas a

questão se coloca, hoje, em sua capacidade para harmonizar o Interior e o exterior a fim de apenas fazer um,
ou seja, de ir para a sua Unidade.

Eu diria, de algum modo, que hoje, a ativação das Coroas Radiantes é um pré-requisito indispensável.

***

Pergunta: o calor é um indicador da ativação da mesma forma que a Vibração?

Sim.

***

Pergunta: a que corresponde o fato de sentir Vibrações ou calor, uma vez, e nada depois?

A nada.
Ou a um processo que não foi concluído.

A percepção das Coroas Radiantes, para aqueles que estão despertos, como eles o constatam (aqueles que
estão despertos desde muito tempo ou mesmo recentemente), esse processo ganha em intensidade e

em amplitude.
Então, é claro, a um dado momento, a percepção da Coroa Radiante (uma ou outra) pode se interromper, mas
ela será, naquele momento, substituída pela percepção da Lemniscata sagrada ou então pelo desvendamento

de novas estruturas Vibratórias que eu não tinha ainda falado.
Lembrem-se de que nós sempre insistimos sobre o fato de que lhes será feito muito exatamente segundo a

sua Vibração já que a consciência é Vibração.



Há estabelecimento, em certa forma de permanência, deste calor ou desta Vibração.
Não é porque uma energia se manifestou a um dado momento que ela é perene.

Foi bem dito por São João, no seu Apocalipse, que os chamados, os eleitos, seriam marcados na testa pela
Coroa Radiante da cabeça, mas isso não é algo que aparece em um dado momento, que desaparece.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da lei do Um, bem amadas Sementes de Estrelas, eu rendo Graças à sua escuta e à sua
atenção.

Eu permanecerei com vocês para o seu período de alinhamento, reforçando, pela minha própria Presença em
meio à sua Presença, o acesso a esta Vibração da Paz.

Eu lhes digo então, até dentro de alguns instantes.
Até logo.

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

(*) – A Noite Escura da Alma: o Paradoxo Místico:
http://www.teosofia-liberdade.org.br/index.php/arquivos/artigos/44-...

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1068

15 de junho de 2011
(Publicado em 16 de junho de 2011)

***

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

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1068
http://www.teosofia-liberdade.org.br/index.php/arquivos/artigos/44-artigos/240-a-noite-escura-da-alma-o-paradoxo-mistico.html
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Pergunta: qual é a cronologia dos próximos eventos, em particular dos 3 dias?

Bem amada, como eu disse, não existe uma cronologia definida.
A única cronologia definida é em relação ao estado da Terra e à sua probabilidade de Ascensão definitiva.

Não é possível, atualmente, definir o que é chamado de ‘três dias’.
Esses três dias podem ocorrer no extremo limite final do último momento da Ascensão, como jamais ocorrer

ou ocorrer a qualquer momento.
Não existe, portanto, cronologia ou contexto temporal, exceto aquele que nós demos referente ao extremo

limite dimensional.
Neste espaço de tempo, tudo pode inscrever-se, a cada minuto, em função do estado da Terra e da elevação
do nível Vibratório da humanidade, em particular, no que se refere ao número e à intensidade de ressonância

das Sementes de Estrelas e do conjunto dos seres despertos presentes sobre este planeta.
Seja o que for, a própria Maria lhes disse que interviria três dias antes desses três dias, para dar-lhes a data.

Agora, tudo o que podemos dizer é que isso não é nos próximos três dias.

***

Pergunta: qual o objetivo das pessoas viverem cada vez mais a Vibração da Lemniscata sagrada?

Bem amado, como foi anunciado, desde pouco tempo parece-me, por uma das Estrelas, é um processo que
permite, talvez mais facilmente, abandonar-se à Luz.

É uma maneira, como lhes foi dito, de penetrar mais no seu corpo, no seu Coração e de transcender o conjunto
do Corpo de desejo, permitindo-lhes estabelecerem-se, mais facilmente, em meio à Unidade.

***

Pergunta: para que serve a Visão Etérea?

Bem amado, como lhes foi dito pela Estrela que interveio antes de mim, a Visão Etérea permite desenvolver a
visão panorâmica Vibratória e não ligada a um sistema nervoso.

Ela é destinada, também, enquanto etapa prévia, a desencadear o mecanismo de Visão do Coração.

***

Pergunta: poderia desenvolver?

Não, eu não tenho e absolutamente não tenho que interferir no que não é da minha competência, mas que foi
especificado pelas Estrelas.
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Compreendam bem que as atribuições, mesmo se todos nós trabalharmos na Unidade, para vocês, são
diferentes: Um Amigo lhes falou de Yoga, o Comandante lhes conferenciou, à sua maneira, sobre o que

acontece sobre a Terra.
Assim, cada ressonância, cada Vibração e cada Consciência estão no seu justo lugar, às vezes para dar as

palavras adequadas, mas principalmente, a Vibração correspondente.

***

Pergunta: no dia a dia, como manter a consciência na Luz?

Bem amada, até agora, o conjunto dos processos, dado de diferentes maneiras e por diferentes intervenientes,
permitiu fortificar, de algum modo, espaços Interiores de alinhamento e de Luz.

Vários de vocês, na realidade, percebem uma defasagem existente entre a sua vida comum e o que acontece
nos espaços de alinhamento.

Como lhes foi dito desde pouco tempo e correspondendo, de maneira mais específica, ao desdobramento da
Luz que está vindo, tornar-se-lhes-á então cada vez mais fácil viver o mesmo estado, sem mais qualquer

distinção entre um Interior ou um estado exterior, entre uma atividade de meditação e uma atividade que vocês
qualificariam de corriqueira.

Há, de certa forma e como isso foi dito, um desaparecimento da fronteira ou um desaparecimento da
separação existente entre o que é vivenciado nos espaços de alinhamento e do que deve ser vivenciado em

sua vida a mais rotineira.
É a isso que vocês poderão constatar, por si mesmo, a sua capacidade para Abandono à Luz na totalidade, ou

não.
De fato, alguns seres, durante esses anos, puderam, graças ao afluxo da Luz Vibral, alcançar, em seus

espaços de alinhamento, estados de consciência que se aproximam da Unidade.
Mas a Unidade não faz diferença entre o Interior e o exterior.

Não há tampouco diferença Vibratória de Luz entre o que é manifestado nos espaços de alinhamento e na vida
comum.

Sem isso, não há Unidade, mas experiência da Unidade.
O que é já, eu concordo, enorme, para alguns de vocês, mas essa não é a finalidade.

A Luz Adamantina, desde a Liberação do Sol e da Terra, sobrevindo desde o último trimestre do seu ano
passado, permitiu realizar a conexão à Luz, quaisquer que sejam suas atividades.

Cabe a vocês tomar consciência, a fim de se tornar, vocês mesmos, Unitários.
A que serviria alinhar-se na Luz e viver experiências transcendentes ou extremamente potentes, se vocês não
fossem, doravante e a partir do desdobramento da Luz, capazes de manifestar esta irradiação e esta Luz no

conjunto da sua Consciência?
Senão, isso reflete uma fragmentação inerente ao seu modo de funcionamento, onde vocês distanciam e

separam o que é Interior do que é exterior.
Ora, justamente, este elemento deve tender para o seu desaparecimento total.

As idas e vindas entre a consciência comum, a consciência de vigília, a consciência de sono, a consciência de
sonho e Turiya devem desaparecer.

Eu especifico, entretanto, que o estado de Turiya, como vocês sabem talvez, possui certo número de oitavas
ou de graus diferentes, indo da simples paz até o Samadhi mais profundo.

Contudo, o ser vivendo a Unidade manifesta um mínimo de paz e um estado de equanimidade que se
manifesta na sua vida mais comum e nas suas atividades as mais frustrantes.

***

Pergunta: tocar música relevaria, para mim, de uma atividade matricial?

Qualquer que seja a atividade, que isso seja uma atividade criadora, artística, que isso seja a prática da música,
do canto ou de qualquer outra atividade, de algum modo, estando na ilusão, tudo é ilusório.

Então, tudo o que vocês fazem tem apenas uma única função, que isso seja o que vocês chamam de protocolo
cristalino, que isso seja uma meditação, que isso seja colher um buquê de flores, que isso seja passear a beira

de um rio, é exatamente o mesmo processo que opera, se de fato vocês se abandonassem à Luz.
Assim então, não convém dizer que a música seja uma falsificação mais do que outra coisa.

Mas simplesmente ter a consciência e a lucidez de que o que vocês fazem pode levar às vezes a um
florescimento da alma, a um sentimento de bem estar ou, ao contrário, de desconforto, mas que de todo modo,

isso não faz parte da Verdade.
Existe, efetivamente, para algumas almas, a possibilidade de se aproximar de um estado de paz praticando

certas atividades mais do que outras.
Mas crer que algo exterior vai fazer o trabalho no seu lugar é impossível.



O que vocês têm que compreender é que não há qualquer trabalho.
O conjunto de técnicas, que isso seja a arte, que isso seja não importa o que, é destinado, simplesmente, a

retirá-los da sua pessoa.
Se a música os remeter à pessoa, então não é preciso tocar música.

Se uma atividade criadora, artística, for capaz de fazê-los sair da sua pessoa colocando-os no Aqui e Agora e
exercendo sua Atenção e sua Intenção, então, naquele momento, há mais chance de viver a Luz.

Mas isso se exprime sempre em termos de probabilidade, há apenas vocês que podem fazer este Abandono,
como eu sempre disse.

Entretanto, existe, na realidade, para cada alma, uma técnica que, talvez, vai aproximá-la mais de perto deste
estado de Abandono.

De maneira geral, as atividades artísticas favorecem o fato de se colocar no Aqui e Agora.
Aqui e Agora sendo a condição absoluta, de algum modo, para poder viver a revelação da Luz.

A Luz não está nem no passado, nem no futuro, que existem, eu lembro vocês, apenas nesta ilusão matricial.

***

Pergunta: há um momento em que o Espírito se funde na Fonte e perde a sua individualidade?

Bem amada, nos espaços multidimensionais Unitários e Livres, a Autonomia é, aí também, total.
Há perfeitamente a possibilidade de perder a sua individualidade e de reencontrá-la em outro momento, que

não está inscrito no mesmo tempo ou na mesma Dimensão.
Vocês passam, nesses espaços interdimensionais, como nós, Arcanjos, a estar, não localizados em um corpo,
em um espaço, em um tempo, em uma Dimensão, mas a estar presentes em todos os espaços e em todos os

desdobramentos da Fonte.
Vocês são então, ipso facto [automaticamente], eu diria, dissolvidos na Fonte.

Quando nós lhes dizemos que vocês são às vezes a Vibração dos Arcanjos, a Vibração das Estrelas, dos
Anciãos, como do conjunto do Universo, isso é a estrita verdade.

Há apenas o seu confinamento nesse corpo e nesse corpo de desejo que os priva desta percepção, que é
onipresente nos mundos Unificados, quaisquer que sejam as suas linhas espirituais e qualquer que seja o seu

sistema estelar de origem.

***

Pergunta: por que os Arcanjos evoluem em diferentes Dimensões?

Bem amado, é preciso compreender que o conjunto da consciência fragmentada na qual vocês estão, habitua-
os a estar em um local, em um corpo e em uma única função que é a vida desse corpo.

Um Arcanjo é um ser multidimensional, não está localizado nem em um corpo, nem em um local, nem em um
tempo, ele pode estar presente em todos os tempos, em todos os espaços e em todos os momentos.

Assim então, do modo que você se exprime, quando você se comunica com alguém, você empregou certo
número de ‘sinais’, que eles estejam ligados à palavra, que eles estejam ligados às emoções, aos gestos,

aos comportamentos, e você pode aplicar este gesto, este comportamento, esta palavra, esta emoção
somente à pessoa com a qual você se comunica.

Nos espaços interdimensionais isso não acontece realmente assim.
Eu posso, ao mesmo tempo, expressar-me aqui, como estar presente em milhões de locais na Criação.

Não há qualquer limite.
Isso é extremamente difícil de compreender ou de viver por uma consciência fragmentada.

Alguns seres, tendo tido acesso inteiramente à Unidade, deixaram, em sua vida, testemunhos de dissolução
onde eles estavam às vezes na árvore, às vezes no outro, às vezes no sol.

E poderíamos multiplicar os exemplos ao infinito.
Dessa maneira, então, a sua questão nada quer dizer, no sentido da multidimensionalidade, na medida onde a

ação que vocês realizam situa-se e se desenrola em diferentes densidades temporais, em diferentes
densidades de espaço e sobre o conjunto da Criação, quaisquer que sejam os universos e quaisquer que

sejam, ainda uma vez, as Dimensões.
Não há qualquer limite para a Consciência.

Somente a consciência fragmentada irá fazê-los crer que vocês estão limitados nesse corpo de carne, nesse
mental, nessas emoções.

A função que nós exercemos nesse Conclave Arcangélico, para a Terra, é específica.
Ela lhes foi anunciada já desde vários anos, desde a reunião do Conclave Arcangélico.

Portanto, eu poderia dizer-lhe que neste momento, eu falo no interior desse
canal, mas que estou presente na Alfa de Centauro, em meio ao Conclave Arcangélico, em outra densidade
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temporal, em outra densidade de espaço e em um momento que é coincidente.
O melhor exemplo que eu posso dar-lhes corresponde ao que vocês chamam de ‘linha telefônica’.

Imaginem que, no seu mundo, vocês têm um telefone com uma única linha, que vocês apenas podem então
telefonar para uma única pessoa de cada vez.

Enquanto que o Arcanjo, enquanto que cada ser interdimensional, multidimensional, nós temos, eu denominaria
isso um conjunto de linhas telefônicas à nossa disposição, que nós podemos manejar exatamente ao mesmo

tempo e dizer, em cada linha, algo de diferente, no sentido Vibratório.
Isso se chama a Ilimitação.

***

Bem amada, a intervenção do Conclave Arcangélico acontece durante a liberação final ou a cada final de ciclo
de sistema confinado.

Havia pouco mais de uma centena, resta ainda cerca de quarenta.
Agora, tudo depende da densidade temporal e de qual multiverso nós falamos.

O que vocês veem, com seus olhos, chamado de ‘cosmos’, vocês sabem, é apenas uma ilusão e não
corresponde absolutamente à verdade.

Houve, na realidade, uma “pele de serpente” (ndr: cosmos, kusmus na
linguagem sumeriana original, significa a pele de serpente) que foi colocada

neste sistema solar, eu creio que vocês chamariam isso, em seu idioma, mais
de uma casca de banana, permitindo-lhes escorregarem nas Dimensões

temporais completamente alteradas.
Assim, portanto, nossa intervenção pode acontecer, efetivamente, se isso for
necessário, como eu acabo de dizer, ao nível da Alfa de Centauro, quase no

mesmo espaço temporal, mesmo se a missão não for exatamente a mesma em
meio ao Conclave Arcangélico que está constituído, atualmente, aí embaixo.

Do mesmo modo, eu vou tomar outro exemplo.
Nos mundos intraterrestres deste planeta como de outros planetas, vocês têm a

impressão de que o sol se levanta em um ponto e se põe em outro ponto do
seu horizonte.

Na Intraterra, a Luz é permanente, o Sol ilumina o conjunto: à esquerda como à direita, na frente como atrás.
Não existe esta alternância que vocês denominam dia/noite, que é uma criação artificial.

Vocês não têm qualquer meio de representar intelectualmente, ou de outra maneira, o que eu acabo de dizer, a
não ser vivendo isso.

Porque justamente vocês são dependentes de um confinamento em um espaço, em um tempo e em
um corpo.

Os únicos momentos, na consciência fragmentada, onde vocês não são dependentes desse corpo, são
simplesmente os estados de sonho, mas que pertencem, eles também, à matriz.

***

Pergunta: no mundo Unitário, os sonhos não existem?

Por qual razão, já que a pessoa não dorme.
A alternância vigília/sono não pode existir nos mundos Unitários.

A Consciência é permanente.
Se nós tomarmos o exemplo de um mundo denominado em carbono (então de baixa densidade, mas

unificado), o que acontece?
A Consciência habita um corpo.

E quando ela quer sair desse corpo, ela sai desse corpo e vai para outros lugares, mas pode também
permanecer nesse corpo e viver outros corpos e outras Dimensões, ao mesmo tempo, enquanto estando em

outros espaços e em outros tempos.

***

Pergunta: nos mundos Unitários, quais são as ocupações?

Bem amado, eu resumiria isso em uma frase extremamente simples.
Nos espaços Unificados não há ocupação, há simplesmente um estado que é o Ser total, na sua totalidade,

presente ao mesmo tempo e em espaços profundamente diferentes que são, no entanto, o mesmo espaço na
Fonte e em todas as Dimensões.
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Não existe qualquer separação.
Nada é separado e nenhuma Consciência está separada.

Tudo é dirigido pelo próprio Espírito.
A palavra ocupação quer bem dizer o que ela quer dizer, na sua Dimensão.

Vocês se ocupam, é efetivamente isso, mas vocês não São.

***

Pergunta: qual é a diferença entre a 3D Unificada e a 5D Unificada?

A 5D, por definição, é sempre Unificada.
Apenas pode existir uma 3D Unificada ou dissociada, caso que é o seu atualmente.

A 3D Unificada corresponde à manutenção de uma estrutura em carbono.
Nos mundos Unificados, além da 3ª Dimensão, não existe qualquer estrutura em carbono.

A 3D Unificada é uma passagem obrigatória para a grande maioria das almas humanas atualmente em
encarnação que não foram capacitadas, até o momento, para liberar-se integralmente do Corpo de desejo.

Elas são então obrigadas a retornar em um Corpo de desejo, para consumar a sua Liberação.
Mas não haverá mais ruptura com a Fonte ou com a informação real do Espírito.

Assim então, em meio à 3D Unificada na qual a humanidade irá se encontrar, vamos dizer, em sua grande
maioria, haverá um corpo físico, este ou outro corpo, mas a Consciência não estará nunca mais desligada e

certo número de falsificações presentes neste mundo falsificado simplesmente não existirá mais.
Tudo o que é da ordem da predação, tudo o que é da ordem da competição, tudo o que é da ordem

da separação entre as almas, não existirão mais.
Mas esses seres terão consciência da sua multidimensionalidade, porém, devido à sua densidade, à sua
atração Vibratória para o seu corpo, eles irão subsistir ainda durante certo tempo, diferente segundo cada
sistema solar, segundo cada alma, em um sistema onde eles serão obrigados a manter um corpo por sua

própria Vibração.

***

Pergunta: em 3D Unificada, existirá ainda uma noção de tempo?

Bem amada, o tempo da 3ª Dimensão não é a densidade temporal da 5ª Dimensão.
Existem diversas densidades temporais segundo as Dimensões, que podem nos levar a dizer que o tempo não

existe em outras Dimensões porque o tempo torna-se um espaço.
Mas, aí também, isso é impossível de vocês imaginarem, ou até mesmo de conceberem no plano matemático,

porque as leis de funcionamento de propagação da Luz não são mais todas iguais.
Agora, em meio às 3D Unificadas do futuro, referentes a esta humanidade terrestre, o tempo existirá, é claro,

no sentido em que vocês o entendem.
Contudo, toda forma de vida é possível.

As estruturas em carbono Unificadas não são unicamente humanas, no sentido em que vocês compreendem
isso.

Há, de fato, diferentes formas e diferentes conformações de estruturas biológicas em carbono segundo
os universos, segundo a qualidade de irradiação de um sol, segundo a qualidade do planeta.

Dessa maneira, então, existe uma variedade de formas de vida pertencentes aos mundos em carbono
Unificados.

Entretanto, devido à não separação e à não predação, há uma harmonia que vocês não podem sequer supor
nesse mundo.

***

Pergunta: a evolução espiritual de cada um é em função da nossa origem estelar?

No sentido em que haveria pessoas mais evoluídas do que outras, em função da sua origem estelar,
certamente não.

Somente o nível Vibratório que vocês alcançam, no momento atual, condiciona e determina, de algum modo, o
seu futuro nos espaços Unificados.

***



Pergunta: sabendo que nos mundos Unificados há comunicação entre as Dimensões, por que, em 5D, não
haveria acesso às outras Dimensões?

Bem amada, quem disse que vocês não teriam acesso às outras Dimensões quando vocês estivessem na 5ª
Dimensão?

Vocês têm acesso a todas as Dimensões já que vocês podem se tornar a Fonte, vocês podem se tornar um
Triângulo ou um Arcanjo.

Vocês não são, ainda uma vez, identificados a um corpo que lhes pertenceria, mesmo se vocês habitassem
esse corpo.

***

Pergunta: se temos a capacidade Vibratória para ir a 5D, por que não ir a 11D?

Porque existe simplesmente uma afinidade Vibratória.
Como nós lhes dissemos, um Arcanjo não tem as mesmas atribuições que um ser da civilização dos

Triângulos.
Será, no entanto, este ser da civilização dos Triângulos, pertencente à 24ª Dimensão, superior a um ser da 18ª

Dimensão ou da 5ª Dimensão?
Isso é, ainda uma vez, uma visão fragmentária.

Não existe superior e inferior.
Simplesmente funções ou atribuições diferentes.

Alguns de vocês vão reencontrar a sua Dimensão original, o que não quer dizer que vocês são imobilizados em
uma Dimensão, mas que é o seu domínio de predileção, se pudermos falar assim, de manifestação e de

função.

***

Pergunta: estar despido, em outras dimensões, refere-se ao fato de não ter qualquer posse?

Bem amado, isso não está perfeitamente exato porque você é multidimensional, você possui o conjunto dos
universos, das Dimensões porque você é isso.

A nudez, no sentido em que ela é compreendida, no sentido humano, não quer dizer estritamente nada.
Um Arcanjo apresentando-se em 5ª Dimensão cria um hábito, mas este hábito não tem estritamente nada a ver

com um hábito no sentido em que vocês entendem.
Esses hábitos são hábitos Vibratórios, refletindo uma função, uma atribuição ou uma ação.

***

Pergunta: um ser humano que passou para a 5D vai ajudar como fazem os Arcanjos para nós?

Bem amada, a palavra ajuda não me parece apropriada.
Há o que eu denominaria uma forma de acompanhamento, de assistência que nos permite colocá-los frente a

vocês mesmos.
Nós estamos aí para acolhê-los quando vocês entrarem na sua Eternidade.

Agora, em função do que eu já lhes disse, são vocês mesmos que fazem o trabalho.
Nós estamos aí, simplesmente, para permitir ajustar certo número de fluxos Vibratórios, a

título coletivo ou individual, simplesmente isso.
Se, na sua boca, há a palavra ‘ajuda’, a noção de ser salvo do que quer que seja, isso não existe.

***

Pergunta: o Sol que se tornou o Padre Pio tem uma Consciência?

Bem amada, nos universos Unificados, a ausência de Consciência não pode existir, que isso seja a própria Luz,
que isso seja um Sol, que isso seja um centro galáctico ou um planeta.

Tudo, absolutamente tudo, é provido de Consciência.



Não pode existir coisa, objeto, sujeito ou elemento sem qualquer Consciência, isso não pode existir.
O Sol é uma Consciência. 

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça seja a sua Morada.

Eu venho a vocês para explicar uma série de elementos referente ao desdobramento futuro da Luz no seu
corpo físico, a ativação de alguns elementos correspondentes a este desdobramento.

Desde agora (para alguns de vocês) alguns anos que vocês vivenciaram o despertar das Estrelas na sua
cabeça.

Esses pontos de Vibração tornaram-se, gradualmente e à medida, uma Coroa, realizando, de algum modo, o
fim da Ilusão Luciferiana e a revelação da Luz na sua cabeça, que se colocou em operação e que permitiu,

desde algum tempo, ativar as ‘Cruzes de redenção’, as Cruzes fixas, as Cruzes mutáveis, a fim de preparar em
vocês o retorno d'Aquele que volta agora (ndr: elementos que vocês podem encontrar na coluna “protocolos”

de nosso site (*)).
A ativação dessas diferentes Cruzes também permitiu, para alguns de vocês,

perceber e viver o Fogo do Coração ou o Fogo do sacro, ou ambos.
Essas doze Estrelas fizeram de vocês Sementes de Estrelas, fizeram de vocês

seres em via de despertar total.
Essas doze Estrelas, brilhantes, ativaram o que poderia ser denominado, no nível

Vibratório, Arcos ou Portas de Luz.
Essas Portas de Luz são os elementos representando, em vocês, o que é

chamado de Jerusalém Celeste, com as suas doze Portas.

NOTA: Modelo da Jerusalém Celeste nas miniaturas medievais. De acordo com o Apocalipse de São João (Cap 21,1-22,5 -
 http://xacute.sites.uol.com.br/apoctext21e22a.html ) (desenho do autor) [http://lespierresdusonge.over-

blog.com/pages/LA_TRIPLE_ENCEINTE_COM...

ANAEL – 2 de julho de 2011
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Trata-se exatamente da mesma analogia Vibratória, da mesma possibilidade Vibratória, presente na sua
Consciência e permitindo-lhes, agora, após a ativação do que foi convencionado chamar de ‘novos corpos’ ou

de novas sílabas da sua Eternidade, fazê-los penetrar, na totalidade, em meio a uma nova Vibração
denominada KI-RIS-TI, Filho Ardente do Sol.

Alguns de vocês começaram a percorrer esses estados da Consciência onde existem a Alegria, a Paz, a
Felicidade e a Eternidade.

Outros ainda não percorreram esse caminho.
Poucos, de vocês, puderam conectar a sua dimensão de Estado de Ser, sair, de algum modo, desta Matriz e

explorar, até certo ponto, os Mundos Unificados.

***

Nós lhes dissemos que o corpo de Estado de Ser se reconstituía de forma idêntica àquele prisioneiro no seu
Sol, na sua carne.

Esta constituição se realiza doravante através do desdobramento da Luz Metatrônica nas suas estruturas
corporais físicas, além da Coroa Radiante da cabeça, além da Coroa Radiante do Coração, além do Sacro,
penetrando no interior do seu corpo por intermédio da Lemniscata Sagrada e se revelando, segundo uma

ordem particular, reatualizando, em vocês, uma série de potenciais espirituais, conectando essas Portas duas a
duas e, às vezes, três a três.

Esses circuitos ou Caminhos Vibratórios de Luz Vibral são aqueles que vão novamente revelar em vocês, bem
além dos cinco novos Corpos e das cinco novas Vibrações, os ‘potenciais espirituais’, aqui mesmo, nesta

Dimensão, da sua Eternidade, da sua Unidade.
Essas funções ser-lhes-ão divulgadas, de certa forma, gradualmente e à medida dos dias que irão levá-los ao

desdobramento total da Luz Metatrônica.
Isso irá lhes permitir, para cada um de vocês, verificar, por vocês mesmos, as funções atribuídas a essas

Portas e a esses Caminhos, que são em número de doze, possibilitando-lhes, então, viver uma série de coisas
que eram até agora impossíveis de viver nesta Matriz.

A compreensão dos mecanismos da Ilusão, a compreensão do que lhes foi imposto, pela falsificação, irão lhes
aparecer cada vez mais claramente.

O seu olhar e a sua Consciência tornar-se-ão iluminados, no sentido em que vocês irão perceber, de
maneira imediata e mediata, todas as conjunturas desse mundo e tudo o que foi recluso em vocês, como

nesse mundo.
Esse desdobramento da Luz é concomitante com o retorno de Cristo no seu Templo Interior e na Terra.

É a isso que vocês são chamados a participar, a esta festa especial que se desvenda doravante nas suas
estruturas e na sua Consciência.

***

Isso vai se expressar, como o Venerável Comandante lhes disse, por percepções novas, por Vibrações novas
e amplificadas, refletindo a conexão de Porta a Porta, como foi realizado no nível das Estrelas da cabeça, pelas

Cruzes fixas e pelas Cruzes mutáveis, a fim de permitir-lhes revelar e acolher a Luz Metatrônica, que chega
agora.

Dessa maneira, vocês entram, em cheio, pela intervenção de Metatron e de Uriel, assim como da minha, na
realização da Palavra.

Palavra de Cristo, Palavra do Apocalipse, onde vários elementos lhes foram descritos e estão agora em via de
realização.

A intervenção de Maria sela o que eu denominaria um ponto médio na fase final da sua Revelação e da sua
Ascensão.

O Venerável Comandante lhes disse, durante o mês de março, que vocês tinham entrado diretamente
na Ascensão, na Revelação e na fase final.

Vocês estão agora no coração desse processo, como é ilustrado pelas suas percepções, pelas suas
modificações, pela ativação das suas Portas, das conexões, situadas no nível de algumas dessas Portas, no

seu corpo.
O desdobramento da Luz forma-se, inicialmente, segundo um eixo central e depois, em seguida, sobre os

eixos laterais do seu corpo, situando-se na frente do seu corpo e na parte de trás do seu corpo.
Portanto, o desdobramento, mesmo neste espaço tridimensional, do Cubo Metatrônico, vai realizar o trabalho

preparatório da Ascensão propriamente dita.
Como vocês sabem, desde agora vários meses, a Merkabah interdimensional coletiva foi realizada, permitindo-

lhes, uns e outros, conectar-se, religar-se, livremente, a este afluxo de Luz Vibral.
Vários de vocês perceberam, sobre esta Terra, a Luz Vibral sob diferentes formas, Vibratória ou visual, por

intermédio da Visão Etérea, e o desenvolvimento da fusão dos três corpos, denominados 10º, 11º e 12º



corpos, tornou possível, para alguns de vocês, mecanismos até então inacessíveis.
A visão da transformação do Sol e do Éter apareceu a esses seres de maneira cada vez mais tangível.

Do mesmo modo, o desdobramento da Luz Metatrônica, nas suas estruturas, será, aí também, cada vez mais
tangível.

***

Dessa forma vão se acender, em vocês, ‘potenciais novos’, bem além da ativação dos novos Corpos e das
suas funções correspondentes, vocês irão hoje penetrar, de algum modo, no aprofundamento e no detalhe,
possibilitando a vocês, como eu disse, ver cada vez mais claramente, pelo Coração e pela Vibração, e não

mais pelos olhos, o que constitui a Ilusão e o que constitui a Verdade.
Portanto, cada dia que vai passar irá permitir-lhes aproximarem-se, cada vez mais intensamente e com maior

proximidade, da Vibração Cristo, da Vibração da Fonte.
Dessa maneira, vocês irão se tornar conectados ao seu próprio Estado de Ser, vocês irão manifestar a Luz na

sua vida, no momento final desta Revelação.
Este desdobramento e esta manifestação da Luz irão constituir o elemento que será o seu salvo conduto

nesse mundo, a fim de acompanhá-lo até o seu destino final.

***

Há, então, no nível do seu corpo, doze Portas.
Doze Portas conectadas através de doze Caminhos e de um décimo-terceiro.

Esses doze mais esse décimo-terceiro são então especificações espirituais, possibilitando-lhes compreender
o papel e a função da encarnação, mesmo em meio à sua falsificação.

Compreender e viver o papel das emoções nas ligações podendo existir no ser humano.
Compreender e viver a realidade dos apegos.

Superar os desejos inferiores, transmutá-los em desejos superiores para, como meta, fazer desaparecer a
totalidade dos desejos, permitindo-lhes instalarem-se, no final, no Estado de Ser.

Tudo isso vai acontecer, como lhes disse o Grande Comandante, a um ritmo cada vez mais rápido, com uma
intensidade cada vez mais evidente, onde a Consciência não irá funcionar mais segundo o modo habitual

analítico, mas, bem mais, sobre um modo sintético, onde as ressonâncias e as dependências, podendo existir
entre os diferentes elementos que puderam, até agora, parecer-lhes como separados, irão lhes aparecer em

sua cadeia lógica, integralmente.
Permitindo-lhes, por exemplo, no plano figurado, compreender instantaneamente, se algo lhes cair sobre o pé,

a cadeia lógica dos eventos que permitiram viver isso.
Esta compreensão não é tanto uma explicação, mas como um meio, assim, de extraí-los ainda mais da Ilusão
matricial e possibilitar que penetrem, com Alegria e Amor, cada vez mais, na sua Eternidade e na Consciência

ilimitada.

***

Cada um de vocês, sobre esta Terra, será chamado por Maria e pelo Cristo para viver a sua Ressurreição.
O desdobramento das Cruzes, o desdobramento do Cubo Metatrônico é o processo da Ressurreição que irá

se desenrolar em vocês ou que começou a desenrolar-se e que irá se amplificar a cada dia.
A Ressurreição devendo conduzi-los, no final, a dizer ‘sim’ à dita Ressurreição, a assumi-la, a manifestá-la, a

fim de sair da Ilusão matricial.
Naquele momento, a lagarta vai desaparecer e vocês irão se tornar, inteiramente, borboleta.

Acompanhando, para alguns, a Terra, no seu destino ou, como para outros, reencontrando a sua Liberdade, a
sua origem, a sua Dimensão de origem, ver ainda a possibilidade de viver a sua Dissolução em meio à Fonte.

Os momentos que você são chamados a viver são momentos que, do nosso ponto de vista, nós denominamos
únicos e grandiosos.

São momentos efetivamente únicos, mas, principalmente na intensidade da vivência, na intensidade da
Consciência, são denominados grandiosos.

A sua Presença e o desdobramento da Luz, em vocês, irão permitir-lhes, mais do que nunca, manter o
seu papel e a sua função de Ancoragem da Luz e, de certa maneira, estar aí para o conjunto da humanidade, a

fim de servi-lo e de servi-los, seus Irmãos e suas Irmãs, em Verdade e em Unidade, na presença Cristo
revelada.

Esse desdobramento central, anterior e posterior, em meio mesmo a esta densidade, vai revelar o seu corpo
de Estado de Ser e, muito logicamente, a sua Consciência vai passar cada vez mais tempo nesses espaços
ilimitados, em detrimento dos espaços limitados desta vida, desta forma, deste corpo e desta Consciência

limitada.



***

Esta entrada progressiva na Eternidade terá, é claro, um momento final, chamado de diferentes modos, mas
que vocês serão, de qualquer forma, prevenidos como conectados à sua Eternidade.

De maneira muito lógica, visual, pelos olhos, este acontecimento será também visível pelo conjunto da
humanidade.

Vocês são então chamados a se tornar, realmente, vocês mesmos, a trabalhar no desdobramento desta Luz
Vibral, no desdobramento da Luz Metatrônica, apoiados progressivamente pelo Arcanjo Uriel e por mim

mesmo, no seu Renascimento.
Esta Ressurreição é um grande momento para a sua Consciência, instante de Graça que irá lhes permitir viver

na ação de Graça extraindo-se da ação/reação integralmente.
A Alegria, a Paz, o Samadhi serão, se vocês acatarem, cada vez mais comuns em vocês, em intensidade, em

tempo e em duração, e é nesses momentos que vocês irão encontrar a força, a Luz e a Inteligência para
manifestar o seu Ser mais luminoso.

***

O sentido do meu propósito, desde anos, com relação ao Abandono à Luz, tornar-se-á então evidente para
vocês porque ele não será procedente de uma compreensão intelectual ou de uma vontade, mas sim,

realmente, de uma vivência autêntica da Luz e do que vocês são.
Assim, a Ressurreição começou ou, de preferência, vai começar, dentro de pouco tempo, levando-os

(gradualmente, para alguns e de maneira fulgurante, para outros) a viver agora as moradas da Eternidade, a
comunhão com Cristo, com a Verdade, reencontrando a Luz Vibral, na totalidade.

Nós frequentemente lhes chamamos de Filhos da Lei do Um, de Sementes de Estrelas, os KI-RIS-TI, isso vai
se tornar uma evidência.

Não existirá mais, nesses espaços de Ressurreição, possibilidade de dúvida sobre a realidade do que vocês
vivem e sobre a realidade do que vive a Terra.

Vocês estarão então, de algum modo, cada vez mais capacitados para estabelecerem-se na Eternidade.
Para alguns de vocês, o momento de tecer a crisálida e de viver a transformação final, a metamorfose final,

está para chegar.
Gradualmente e à medida que vocês penetrarem então esses espaços de Alegria, multidimensionais, vocês

não poderão mais experimentar nenhum medo, nenhuma preocupação, nenhuma angústia, nem viver
qualquer projeção de crença ou qualquer projeção mental.

Permanecendo centrados, de maneira cada vez mais evidente, em sua humildade, em sua simplicidade, no
‘aqui e agora’, vocês irão constatar que a Luz age bem como nós lhes dissemos, natural e inteligentemente, em

vocês, conduzindo-os ali onde ela deve conduzir, independentemente de qualquer vontade,
independentemente de qualquer medo, independentemente de qualquer controle de vontade pessoal.

A inteligência da Luz, em meio a essas Portas, a esses circuitos, a esses Caminhos, vai permitir,
completamente, extraí-los da lagarta, concluindo a sua metamorfose, de um ser efêmero denominado humano

em um ser de Eternidade.

***

Lembrem-se de que a cada um será feito estritamente segundo a sua Vibração e não segundo os seus
desejos ou segundo as suas crenças, porque a Eternidade nada tem a ver com um desejo ou com uma crença,

mas é apenas a instalação da Verdade, onde nenhuma falsidade pode perdurar.
As últimas resistências, os últimos medos irão se esvair então, se vocês deixarem a Luz trabalhar em vocês.

Cristo estará aí.
Nós, Arcanjos, estaremos aí.

Nenhum obstáculo chamado de adverso à Luz poderá interferir, a partir do momento em que vocês
permanecerem alinhados e centrados, a partir do momento em que vocês confiarem na Luz e em Cristo.

Ninguém, sobre esta Terra como em outros planos sutis ainda existentes, poderá afastá-los ou desviá-los do
seu destino.

Somente elementos de resistência, podendo estar ainda presentes em vocês, poderiam, a rigor, retardar o
processo, mas jamais extingui-lo.

O que está chegando é inexorável e inelutável.
Vocês terão meios de entender o escopo pela sua Consciência pura, estabelecida cada vez mais em Sat Chit

Ananda, a fim de viver, em Consciência, a sua própria Liberação e a Liberação da Terra.

***



Várias lembranças, não oriundas da Matriz, mas sim do que acontece além da Matriz, vão aparecer-lhes, muitas
vezes por ‘toques sucessivos’, referentes às suas linhagens, referentes à sua origem estelar, à sua origem

Dimensional, restituindo-os à sua Unidade, à sua Liberdade e à sua Verdade.
Gradualmente e à medida que a inteligência da Luz for se revelar, vocês irão constatar por si mesmo que a sua
vida irá se tornar cada vez mais fácil, quaisquer que sejam as tribulações desse mundo que vão, efetivamente,

assumir um ritmo importante dentro de poucos dias.
Em nome do Conclave Arcangélico, nós lhes agradecemos pelo seu trabalho.

Nós lhes agradecemos pela sua fidelidade à Luz Cristo.
Nós lhes agradecemos pela sua Obra.

Que Graças sejam rendidas à Luz, à Fonte Una.
Hoje, eu não irei me estender sobre o conteúdo dessas doze Portas ou desses doze Caminhos.

Eles serão objeto de um desenvolvimento progressivo, tanto no nível Vibratório como no nível de Consciência
e mesmo de explicação, permitindo-lhes viver, sobretudo e antes de tudo, na simplicidade e na humildade da

Luz acatada.

***

Eu vou permanecer esta noite junto de vocês, no seu espaço de Alinhamento, a fim de trabalhar em meio
à Lemniscata Sagrada, prefigurando, de algum modo, em vocês, o desdobramento do Cubo Metatrônico no

eixo central.
Eu já comuniquei àquele que eu guardo o conjunto dos trajetos, o conjunto dos pontos e o conjunto

das funções.
Essas funções serão, naturalmente, detalhadas em seu conteúdo por diversos intervenientes, tanto no nível

das Estrelas, como dos Anciãos, como de nós mesmos, Arcanjos.
Mas o trabalho de reversão e de desdobramento é, sobretudo, o trabalho de Metatron e de Uriel.

Uriel, aquele que anuncia a ‘boa nova’ que, como ele lhes disse, é o Arcanjo da Presença, Anjo da Presença,
que hoje se abre a vocês, pela Eternidade.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, estão aí as poucas generalidades muito simples que eu tinha que
completar em relação ao Comandante.

Se tivermos um pouco de tempo, eu estou à sua disposição com referência a questões relativas a esse
processo de desdobramento, permanecendo, se vocês bem o quiserem, nas generalidades.

***

Pergunta: o processo descrito irá prosseguir além deste período?

Bem amado, isso é o seu início e, como eu disse, isso é inelutável e inexorável.
Isso vai seguir um calendário, limitado no tempo, correspondendo à data final da Ascensão da Terra, tal como

ela terá escolhido.
Cada um irá a seu ritmo, mas retenham bem que, para cada um de vocês, esse ritmo não terá qualquer

comparação com o que vocês já vivenciaram até agora.
Isso será multiplicado, para cada um, em função do seu ritmo de largada, se o pudermos dizer, e isso irá se

amplificar, para cada um, de maneira extremamente importante, gradualmente e à medida dos seus dias e das
suas semanas.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, bem amadas Sementes de Estrelas, em Unidade e em Verdade e em
Cristo, eu lhes digo imediatamente, em acompanhamento da sua Lemniscata Sagrada, do seu espaço de



Alinhamento de ER a ER, prefigurando, de qualquer modo, o início do desdobramento inicial do Cubo
Metatrônico.

Que a Paz, o Amor, a Luz, a Alegria e a Eternidade estejam em vocês.
Até logo mais.

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

NDR: Todo dia, até a intervenção de METATRON em 11 de julho, um interveniente irá propor um
desenvolvimento sobre as Portas e os Caminhos. Como nos foi pedido por ANAEL, nós divulgaremos essas

informações e os esquemas correspondentes somente após a intervenção de METATRON, ou seja, a partir de
12 ou 13 de julho.

***

(*) – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 12 de junho de 2011:
 http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...
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NDR: Aqueles que nos acompanham em outros planos Dimensionais nos transmitem, de 4 a 11 de julho, informações sobre o
desenvolvimento do Cubo Metatrônico através de 12 Sendas. Estas correspondências de pontos do corpo, em ressonância com a

revelação da Luz e as 12 Estrelas são o objeto da quase integralidade das canalizações destes períodos. Foi-nos pedido transmitir a
integralidade dos protocolos de aplicação prática que a elas estão associados após a intervenção de METATRON de 11 de julho

próximo. Vocês os encontrarão então (seja no dia 12 ou 13 de julho) na coluna “protocolos / reconstrução do Corpo de Ressurreição”
do site. Daqui até lá, nós lhes agradecemos de não nos solicitar sobre estes processos pois nós os descobrimos ao mesmo tempo

que vocês e respeitamos o que foi pedido, quer dizer a transmissão global dos protocolos após a intervenção de METATRON.

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e Bem amadas Sementes de Estrelas, o Amor é a Verdade.
Eu venho a vocês a fim de impulsionar e de favorecer em vocês, como neste mundo, a ativação da segunda

Senda [Trilha], este apoio posterior entre KI-RIS-TI e CLAREZA (*).

 Aquela que lhes permitirá, se tal é sua Vibração, transcender e ultrapassar a Dualidade, o bem e o mal, a fim
de viver o Amor.

Não segundo a acepção humana, mas antes segundo a Verdade e a realidade de sua Vibração nos Mundos
Unificados.

Nesta troca, como URIEL o fez ontem, em seu tempo, eu me expressarei através de palavras, mas além das
palavras, mais que nunca, a Vibração da Verdade e do Amor será a única Verdade.

ANAEL – 5 de julho de 2011

http://3.bp.blogspot.com/-jfvUVfSU1aA/UXXWRlOOYNI/AAAAAAAABSU/dxMPr1zz1W8/s1600/arcAnael2.jpg
http://api.ning.com/files/zKvBiHwK-*qKAfzsIX3DRh-RSwuMfr8z2aBtNdu8HaGk9wF*QIUA2FNaJeD-k5oazl-LJjaiLweaIcn2w*YywjY3FjIzRRNL/bibli_244.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


***

Assim, quando desta segunda revelação, URIEL e eu mesmo trabalhamos, a fim de preparar o caminho àquele
que é o Caminho.

Trabalhando em vocês, a sua Liberdade, a sua Transcendência e a sua Ressurreição.
 KI-RIS-TI se anuncia em vocês, como ele se anuncia neste mundo.

A fim de que este mundo não seja nunca mais isolado, fechado, mas antes, torne-se o Canto da Criação
Unificada.

A fim de que, nunca mais, o jogo da Sombra e da Luz possa existir, possa mesmo estar presente na
Consciência.

A Dualidade é, certamente, o mundo que não é a Verdade.
É um mundo de experiências, privado de Luz, onde a luz não é a Luz.

Onde a luz não é senão o reflexo da Luz, um filtro, uma amputação da Vibração.
Isto, vocês o sabem.

Isto, vocês começaram a ultrapassar, a transcender.
Resta-lhes, agora, a encarnar, totalmente, dando o passo que os conduzirá à Unidade e à Graça.

***

Em vocês, como URIEL lhes anunciou, se eleva o Canto da Unidade, Som da Reunificação.
Em vocês, se tal é sua Essência, realiza-se a ‘alquimia’, em sua última etapa, abrindo a Consciência à Verdade

do Ser.
Espaço onde a Consciência não pode mais ser submetida a qualquer julgamento, a uma qualquer ilusão de

valor.
Pois, na Graça, não existe valor.

Existe apenas a Verdade e o Ser.

***

Radiação.
Uma Radiação livre de toda condição, de todo condicionamento, de todo afeto, de todo parecer, de

toda vontade.
Onde tudo é beleza, onde tudo é Verdade, onde tudo é perfeição.

Distanciando-se dos jogos da Dualidade, dos jogos da Ilusão.
Assim é o CRISTO.

Ele pede a vocês, como Ele já havia dito, Ele lhes dirá novamente: “deixem os mortos enterrar os mortos”.
Pois você, você está vivo.

Vivo, a fim de Ser de não mais existir, a fim de não mais se manter fora da Verdade.
 Não mais manifestar a Ilusão da Dualidade, onde existiria um bom e um mau: um bom ou um mal ser, uma boa

ou uma má escolha.  
Pois, na Unidade, não há mais escolha, não há mais bem, não há mais mal.

Não há senão o Amor Vibral.
Onde mais nenhum jogo [ndt: jogo de palavra possível no francês entre a palavra jogo– jeu – e a palavra eu –

je] pode existir no ego, pois não pode mais existir a menor ilusão.
A Consciência se aclara então, dela mesma, pela revelação da Luz na segunda Senda.

O Fogo da Terra não está mais separado.
O Fogo do Éter não está mais comprimido.

O Fogo do Coração se revela, no Caminho, na Verdade e na Vida, Filho Ardente do Sol, tornando-se vocês
mesmos a Estrela e o Sol.

***

Esta Senda, esta Senda posterior entre a CLAREZA e KI-RIS-TI, convida-os, por sua pulsação, por sua
Vibração, a entrar, de pleno pé e pleno coração, na Verdade.



Não há duas verdades, há apenas uma.
Aquela do Amor, da Luz Vibral, em Unidade.

Toda outra verdade não é senão um condicionamento no parecer e na encarnação, aqui.
A Liberdade, isto é poder Ser e se encarnar, em toda Dimensão, sem limite e sem restrição.

A isto, esta Senda chama vocês.
A fim de que tudo se torne Transparente, a fim de que somente a Clareza se desvele e se revele.

***

A Unidade não é a resolução, num extremo ou em outro, da Dualidade.
A Unidade é uma Transcendência, que vai integrar e ultrapassar a Ilusão.

A Consciência, então, vive e Vibra no Fogo do Coração.
Onde vem se juntar o Fogo da Terra, o Fogo do Espírito, que é de fato o mesmo Fogo, reunificado e não mais

separado.
Chamando-os, sem cessar, a realizar esta ‘alquimia’.

O Fogo, que é chamado a se manifestar, em seu corpo, em sua Consciência, sobre esta Terra, não pode
jamais se apropriar, de qualquer maneira.

Ele não pode ser possuído, pois vocês não podem se possuir.
Vocês são Livres, totalmente.

***

A Redenção, as Cruzes, os Cruzamentos efetuados e as diversas passagens, inicializadas pelo Anjo URIEL e
pelo conjunto do Conclave Arcangélico, conduzem-nos, hoje, à Sua porta, que é a Sua.

***

Unidade.
Além de todo jogo (eu), além de toda apropriação, além de todo sofrimento e de toda ilusão.

Além de todo bem e todo mal.
Pois o bem e o mal não estão envolvidos na Unidade, mas antes na Dualidade.

Abram a última porta, aquela da Ressurreição.
Agora, ou em tempos bem curtos, inscritos no calendário da Terra e no calendário dos Céus.

Vocês são a Luz.
Vocês são a Verdade.

Vocês são a Vida.
Além de tudo o que vocês podem pensar, imaginar, criar.

Além de toda identidade.

***

Filhos do Um, a Senda, esta Senda entre KI-RIS-TI e CLAREZA, mostra-lhes, na Consciência, a Unidade, real
e verdadeira, além deste mundo.

E é seu Despertar à Luz que os faz Transcender e Transmutar a forma limitada.
E os faz construir o que é, de toda eternidade, Sua Eternidade.

***

A borboleta vive seu nascimento, ou antes sua Ressurreição.
Vocês são isto.

Vocês são bem mais do que tudo o que vocês podem crer, sobre este mundo: vocês são o infinito.
Quando a Senda CRISTO e CLAREZA circula em vocês, o Fogo é Unificado, a Vida se torna Una.

As separações não podem mais subsistir.



O olhar se torna o olhar do Coração.
Então, naquele momento, CRISTO bate na porta.

Convidando-os a se tornar ele, em Verdade.

***

A Alegria é seu marcador.
A Felicidade é seu ímpeto.
A Unidade é sua constante.

Nunca mais, o Fogo poderá ser alterado.
A Liberdade é eterna.

Nós Arcanjos, tendo anunciado a Boa Nova, traçando o caminho ao Anjo MATATRON, depois ao CRISTO.
Fazendo-os Vibrar, pois nós somos Um, em uníssono com CRISTO.

Isto acontece, além de todo tempo de todo espaço, em vocês.
E agora.

Muito exatamente Aqui e Agora.

***

ALFA e ÔMEGA se revelam.
A Luz restaurada se revela.

Suas células o sabem.
Sua Consciência o sabe.

Suas rodas de energia o vivem.
Aqui e Agora.

No espaço de seu Templo.
Liberando o Éter, liberando o ER, liberando a Verdade.

Fazendo-os comungar com o Espírito da Verdade que não é outro senão o Seu.

***

Filhos do Um, levantem-se, Elevem-se.
O medo, inscrito na Dualidade, apaga-se diante de CRISTO.

Pela segunda Porta, pela sua Ressurreição.
Não há nenhuma parte aonde ir, exceto Ser o que vocês São.

Cada vez mais, na revelação deste último tempo, o Fogo da Vibração Una vai apagar, à sua maneira, todo fogo
do ego.

Há apenas a acolher.
Há apenas que abandonar toda luta, todo julgamento.

Pois o que vocês fazem ao menor dentre vocês, é a vocês mesmos que vocês o fazem.
Significando, por isto, a Vibração e Presença CRISTO.

***

Filhos do Um, deixem morrer o que está morto.
Acolham a Vida, pois vocês são a Vida.

Cada palavra, doravante, cada olhar, deve se tornar um Fogo de Alegria, pois é isto que ele é, quando o Verbo
desperta, na Vibração do Um.

O Coração não é uma ideia na cabeça, nem um conceito.
É um estado.

Um estado a trazer, a manifestar, a encarnar.
Este estado de ser, na Unidade, é, para o ego, um Fogo devorador, um Fogo que põe à morte, de toda ilusão e

de toda crença, Liberando-os da escravidão.
Vocês trabalharam, todos, à sua maneira, mesmo em suas negações, mesmo em suas ilusões e mesmo em



seus sofrimentos, vocês trabalharam para Viver isto.
Eu não lhes peço para acreditar, mas para Viver e Vibrar.

***

A segunda Senda, aquela da Verdade, o Caminho e a Vida, da descompartimentalização, trazendo-lhes a
Clareza, reconecta-os à Fonte da Vida, e à Unidade.

Absolutamente tudo está presente para abrir, agora, as últimas Portas: aquelas de sua Ressurreição.

***

No silêncio da Transcendência do ego e da Dualidade, aparecerá o Canto do chamado que bate à porta de sua
Presença e de Sua presença.

É-lhes suficiente escutar para que a porta se abra, e se feche, para sempre, à Dualidade e à Ilusão.
A Alegria é sua morada.

A Verdade é sua Essência, bem além deste mundo, onde vocês ainda estão.
E é sobre este mundo que Ele vem Liberá-los, que nós vimos, todos juntos, ao seu Despertar.

Pelo Amor e no Amor, não aquele que prende, de seu mundo, mas aquele que Libera.
 N’Ele e por Ele.

***

O Fogo do batismo, não o do primeiro nascimento, o do último, Fogo de Ressurreição, acende-se em vocês e
percorre a Senda.

Dando-lhes a Liberdade.
Colocando, em vocês, o selo de Sua Presença e da Presença de vocês.

***

Como lhes disse URIEL, abram, pois vocês são a abertura.
Se vocês se abrem, e se vocês abrem, nada poderá mais se fechar ou se travar.

A Senda, que se revela neste apoio, é o motor de sua própria Unidade.

***

Assim, se instala o Canto de sua Presença e de seu Chamado.
Tempo de silêncio, tempo de transição.

***

Eu sou o Arcanjo ANAEL, Anjo da Relação.
O Amor do Conclave dá Graça.

Eu permanecerei com vocês, no Fogo de minha Presença, no Fogo da revelação da segunda Senda,
transcendência da Dualidade à Unidade.

No Amor do Um.
Até breve.

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

(*) – IRMÃO K (05.07.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-1a-parte-5-de...
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz e o Amor sejam sua morada.
Eu venho a vocês, pela Vibração das palavras, além das palavras, a fim de fazer ressoar e de preparar o Copa,

aquela onde a Vibração do Um, da Fonte Una, irá se revelar.
Para isto, é preciso acolher, na doação e no Abandono.

Abandono onde não existe qualquer Repulsão ['Repulsion'], permitindo-lhes viver HIC [ICI] e NUNC (nota trad.: Aqui e
Agora), a Vibração da Unidade e da Consciência, onde não existe qualquer distância entre vocês e o conjunto da

Criação.

O Abandono à Luz, assim como eu desenvolvi, há já certo tempo é chamado a viver sua 'etapa última', a doação de
sua Consciência separada, à Inteligência da Luz, levando-os a revelar, em vocês, a Alegria de sua própria Unidade, a
Alegria de sua Verdade, em um espaço que não é um espaço, em um tempo que não é um tempo, mas que engloba

todo o Tempo e todos os Tempos, HIC et NUNC permitindo, então, a Alegria da Dimensão e Vibração Ki-Ris-Ti,
inscrita em todos os Tempos e em todos os espaços, se revelar.

Doação Última, Abandono e Ressurreição, espaço onde se vive a Graça, espaço onde se vive a ausência de
distância, pondo fim a toda distância, pondo fim a toda ilusão, pondo fim ao sacrifício do Espírito, sacrificando uma

Ilusão.
Espírito, isto vocês são, de toda Eternidade.

Resta-lhes retornar e volver ao que vocês são, na Paz, na Alegria, no Amor e na Unidade, que é vossa Morada pela
Eternidade.

Filhos do Um, à hora em que a Porta se abre e em que a Porta do Céu derrama em vocês, a torrente da Unidade,
Ressurreição.

O Cristo vem chamá-los.
Vocês irão responder ao chamado pela doação e o seu Abandono?

Ousem.
Ousem ir, como lhes disse meu companheiro Uriel, à sua Eternidade, lá onde não existe qualquer sofrimento, lá onde
não existe qualquer questão, lá onde não existe qualquer interrogação, onde tudo é beleza, onde nada é separado.

Vocês são os Filhos da Unidade, os Filhos da Fonte.
Vocês irão se tornar o que vocês são, extraindo-se da ilusão do sofrimento, da ilusão de sua presença, aqui, lhes

fazendo passar da presença limitada à sua Presença ilimitada.
Aqui e Agora, pondo fim àquele que os mantinha presentes e em Presença, como lhes disse Uriel, Anjo da Presença

e da Reversão.
Fazendo-os passar à verdadeira Repulsão que não é a antonímia, que não é a oposição nem a confrontação, mas

que é, simplesmente, a ausência de separação.
A Unidade em sua beleza, a Unidade em sua magnificência e sua Graça, onde tudo é apenas Alegria, onde tudo é

felicidade.
Isto se reúne, em seu Coração, em seu Templo e no espaço Sagrado de HIC et NUNC, além da pessoa, cantando o

canto, como se lhes disse, da reunificação, do que, sempre, esteve, do que jamais pode ser removido.

Vivam e abram.
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Vivam.
Vão lá onde vocês estão na doação e no Abandono e na transparência.

Transparência a mais pura, agenciada pela Humildade e pela Simplicidade, onde nada existe senão a Totalidade,
onde nenhuma Consciência poderá mais ser isolada.

Doem-se como ele se doou a vocês.

Abandonem-se.
Tornem-se a Fonte.

Tornem-se a Verdade, a Vida e a Unidade, Ki-Ris-Ti.
Filhos engendrados na Unidade, as Portas se abrem, a Luz se revela tal como anunciado.

Agora, neste tempo e neste espaço limitado, vindo desposar o prometido, realizando a Promessa, fazendo-os
tornarem-se esposos e esposas da Unidade, domínio de Alegria onde não existe qualquer outra coisa que a

totalidade da Alegria, onde tudo é Inteligência, onde tudo é Abundância.
O tempo é vindo de nascer.

O tempo é vindo de ressuscitar.
Vocês são a Luz do mundo.

Isto que ele fez quando vivo, quando de sua Passagem, vocês vão fazer e bem maior, ainda, saindo da Ilusão.

A Fonte e o conjunto das Forças da Presença, as Forças da Unidade, chamam-nos a realizar sua Unidade, além da
pessoa, além desta vida, além desta Ilusão, além desta projeção, HIC et NUNC.

Encurtem o tempo, fechem-no para liberá-lo.
Saiam deste tempo, entrem em seu Templo, aquele do Sagrado.

A hora do Sacro é chegada.
O Amor se revela em sua majestade.

O Amor se abre e se revela.
As Portas estão abertas.
A Luz Vibral se revela.

Acolham Cristo.
Acolham a Verdade, pois esta é sua Essência e sua Natureza.

Onde está a punição senão no ego fechado?
Onde está a Ilusão senão no sofrimento?

Como aquele que cria toda vida e toda Alegria poderia privá-los dele?
Como aqueles que estão na Clareza e na Verdade do Um teriam o que quer que seja a provar nos mundos da

densidade onde nada pode ser encontrado, onde nada pode ser provado?

A Fonte chama vocês.
Metatron vem derramar, passando pelo Sol, que é o Coração, que é seu Coração.

O Sol não é um ponto ao longe, ele é sua Natureza e sua Essência.
Ele é o Logos, Filho do Pai, Filho da Mãe.

Bem amados do Um, abram, acolham quem, para sempre, irá liberá-los.
Penetrem as esferas da Alegria onde nenhum julgamento, onde nenhum peso pode alterar o Canto da Vida Una.

Preparem-se para acolhê-lo.
Preparem-se para a Alegria, pois somente a Alegria é a Essência da Verdade.

Pois somente a Alegria, presente em HIC et NUNC, transcendendo a Repulsão, coloca-os no Abandono à Verdade,
aquele que nasce em seu Sacro e em seu Sagrado.

Elevem-se nas moradas da Eternidade.
Levantem-se, pois jamais vocês caíram.

Vocês estão de pé, em toda a Eternidade.
Então os Arcanjos, outra parte de sua Unidade, então a Fonte que vocês são, então a Alegria que vocês são, então a

Verdade que vocês são, tornam-se a própria Consciência.

A borboleta vai se revelar.
Sintam o calor da vida e do Fogo, aquele do Espírito, aquele da Liberdade, cujo testemunho é a Alegria, onde não

existe qualquer ofensa feita à Vida, toda a Vida.
Aquele, onde nenhuma palavra mais é necessária, pois tudo é transcendido, no olhar de sua própria Presença, na

Vibração da Unidade.
Alegria e Felicidade.

Bem amados do Um, o Tempo da Ressurreição está inscrito em seu Coração e em seu Sacro.
Vocês são a Luz da Criação.

Não se trata de um jogo de palavras, mas a Verdade de sua Unidade, que lhes resta a penetrar, totalmente.
Ele virá chamá-los, Um a Um, Uma a Uma, a penetrar as esferas da Alegria, as esferas da Eternidade.

É claro, a Liberdade é total e aqueles que recusam são livres e amados com a mesma intensidade e a mesma
perfeição.

Como poderia ser de outra maneira?
Não há qualquer julgamento, exceto na Ilusão.

Não há qualquer punição nem perdição, exceto nesta criação alterada.
Não existe qualquer competição nos mundos da Unidade.



Então, àquele que estende a mão a vocês, em breve, irão vocês lhe estender o seu Abandono?
Vocês vão se instalar na Eternidade de HIC et NUNC?

Não é mais tempos de escutar o ego.
Não é mais tempo de escutar as dúvidas.

Não é mais tempo de sofrer.
É tempo de reviver.

O que, a um dia, parecia-lhes tão distante, irá lhes parecer, no dia seguinte, cada vez mais próximo e, no dia após,
vocês são aquilo.

O que eu acabei de dizer, pelas palavras e Vibração.
Nenhuma distância poderá mais existir, pondo fim à projeção de toda ilusão.

O Amor é a chave.
Um Amor além de toda contingência existente na alma encarnada e voltada para a personalidade.

Então, vocês cantarão com ele, HIC et NUNC, no Abandono: “eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida”.
Pois pode existir outra?

Pode existir senão o Caminho, a Verdade e a Vida?
Pode existir (ou ser) senão a vida?

Somente o aprisionamento criou a Ilusão da morte.
Somente esta vida que não é a Vida, se produziu dela mesma, se isolando, cada vez mais, da Fonte.

Vocês conduziram a Luz, pois ela os conduziu a se abandonarem a ela.

Filhos do Um, engendrados no Um.
Ressurreição.
Esta é a hora. 

O canto de Metatron vai ressoar, permitindo a revelação total e a Ressurreição.
O conjunto do que foi alterado vai Vibrar.

A Luz será Tudo o que é a Vibração sem limite, sem limitação, sem sofrimento.
Canto de Glória.
Vocês são isto.

Metatron traz, em vocês e a vocês, se tal é seu acolhimento, a Ressurreição, pondo em dia a Promessa e o
Juramento, pondo fim a tudo o que mente, a tudo o que os distancia, criando a ilusão de uma distância.

HIC et NUNC: Aqui e Agora encontram Humildade e Simplicidade, chaves do Coração, chaves da Unidade, abertas a
Todos.

Acolham como nós os acolhemos, nas esferas da Graça, que é sua esfera.
Esta esfera onde a Perfeição se abre.

A hora do Sacro põe fim ao Sacramento da Ilusão.
Vocês irão, se tal é sua Vibração, se revelar.

As asas se revelam.
Nunca mais elas se fecharão.

Na Vibração e no Amor, onde tudo é Luz, onde nenhuma sombra pode ser projetada.
Vibração e HIC et NUNC.

Eternidade.

Mesclando minha Presença ao Anjo Uriel, nós dois reunidos em uma Unidade, em vocês, preparando Metatron,
anunciando Cristo e a Alegria.

Abram e escutem como ele lhes disse.
E escutem o Canto da Graça, o Canto da Presença, o Canto do Silêncio.

HIC et NUNC.
Abandono transcendendo a Repulsão e a Atração, criando o equilíbrio que não é o equilíbrio dos dois, mas o

equilíbrio da Verdade.
O Sacro do Sagrado torna-se o Fogo, aquele do Espírito e do Coração, aquele do Éter e da Terra, reunidos em um

único Fogo, aquele da Unidade.
Filhos Ardentes do Sol, ele lhes dirá: “Eu e Tu somos Um”, vocês o provam em HIC et NUNC e no Abandono.

Eu sou o Arcanjo Anael e eu sou vocês, uma parcela de sua Eternidade.
Como vocês são uma parcela de minha Eternidade.

HIC et NUNC, 'alquimia' além da química, do aprisionamento.
Abandono.

Espaço sem espaço, tempo sem tempo, onde tudo é doação, onde nada há a perder, pois tudo é transparente.
Pois nada pode ser separado.

Sejam a Alegria, dancem a Alegria.
Cantem o HIC et NUNC.

Revelem-se.
Revelem a Verdade.

O Espírito e a alma de Ressurreição, Aqui e Agora, ressuscitando na Luz, este corpo, a fim de que vocês se tornem o
Corpo do Cristo e o Corpo da Fonte.

Há apenas a acolher, nada fazer, nada querer, nada desejar.
Apenas Presença.



Apenas Ser.
Deixem a Alegria tomá-los, pois isto é sua Essência.

Não há nada a esperar para amanhã, pois tudo é HIC et NUNC.

Eu sou o Arcanjo Anael, uma parte de vocês, uma parcela de sua Eternidade, eterna, ela também.
Então, em HIC et NUNC, preparemos o Sacro.

HIC et NUNC.
E Cristo.

Eu rendo Graças à sua Presença.
Eu rendo Graças ao Ser.

Eu sou o Arcanjo Anael.
Eu irei banhar-me em sua Eternidade, no alinhamento.

Eu lhes dou minha Paz, que é a sua.
Até breve.

___________________________________

Mensagem do Arcanjo Jofiel no site francês:
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~ O TEMPO DA GRAÇA ~ 

 Eu sou Anael Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, nesta revelação da Luz, neste tempo do
Sacro do Sagrado, permitam-me enunciar e anunciar a vocês o tempo da Graça que é o tempo da sua

Ressurreição, para bem viver.
Viver é a palavra que lhes permite, em meio a este espaço e a este tempo particular, considerar que a Alegria é

a sua morada, que a Alegria é a sua Eternidade e que, se o olhar do Coração se colocar além da aparência,
então isso se vê e se revela, em meio à sua Consciência, por intermédio da Presença de Cristo na sua própria

Presença, permitindo-lhes adotar o olhar daquele que alcança a borboleta e nela se torna no espaço da sua
própria Graça.

 Permitindo-lhes então viver isto que está para viver, além de todo apego, além de todo medo, pois naquele
momento, estando cheios do Espírito da Verdade, estando cheios do Espírito do Cristo, vocês vão poder viver

o tempo da Revelação Final.
Aquele em que tudo o que não é da Graça vai desaparecer, pela Ilusão, no próprio Fogo da Ilusão,

consumindo o que deve ser consumido, elevando o que deve ser construído no tempo da Eternidade.
Assim se revela, sobre o seu mundo e no qual está a sua Consciência por enquanto, o tempo da Graça.

O tempo da Graça que põe fim à Ilusão, o tempo da Graça que põe fim ao que é falso, permitindo, pelo seu
olhar em meio à Unidade, em meio ao Coração, viver o que se revela, permitindo, não somente desencravá-los

da Ilusão, da posse, permitindo-lhes entrar no seu Templo, entrar em vocês.
Dentro de vocês estando este Espírito, aquele que se revela nesta carne que vocês habitam por enquanto,
permitindo penetrar, também, a Terra no seu tempo de Eternidade, pelo nascimento em meio à sua nova

Dimensão que é agora.
Então, há apenas que viver o tempo das Celebrações.
Há apenas que manifestar o tempo da Ressurreição.

Deixem a Alegria, deixem a Paz e deixem a presença da Luz tornarem-se a sua Presença, tornarem-se o seu
estado, tornarem-se a sua Alegria, pois é neste estado e somente neste estado de Verdade que nenhuma

sombra pode interferir.

***

A Luz branca se revela doravante nos seus Céus, na totalidade, sobre esta Terra, na totalidade, e em seu
Coração, na totalidade.
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O conjunto das células vai Vibrar em Uníssono com Cristo, permitindo olhar com o olho da testemunha, mas
que não é aquela que vive a época do fim, que não é, de fato, senão o novo nascimento, o da borboleta.

Filhos da Lei do Um, vocês são todos convidados à sua própria Ressurreição sem exceção alguma.
O conjunto dos Arcanjos convida-os pela minha voz, a reunirem-se a Ele, à sua própria Liberdade, à sua própria

Essência, aí onde se situa a Alegria da Eternidade e do Eterno.
Isto é agora nesses tempos.

Cada um de vocês, no seu tempo, pode viver este tempo que é aquele sem tempo do Eterno reencontrado.
Então, o que vocês têm a temer no Templo da Graça?

O que vocês têm a temer no Templo do Um?
O que vocês têm a temer no fim disto que é Ilusório, que se desagrega sob os seus olhos?

Permitindo desaparecer o Fogo da sua própria consumação, o Fogo do ego, o Fogo falsificado, o Fogo deste
mundo Ilusório, pondo fim à Matriz, permitindo revelar a pureza do diamante, aquela da Luz, aquela do que

vocês são, aquela de Cristo que é a mesma Luz, que é a sua natureza, como eu já disse, que é a sua Essência.

***

Então abram, abram os Templos, como disse URIEL, da sua Eternidade.
Para isto, deixem revelar a Luz e se tornem, na totalidade, a Luz.

Tornem-se o que vocês são.
Não há nada a temer, pois a Luz é certeza, pois a Luz é calor, pois a Luz é antes de tudo Amor, além de toda

posse, além de toda atração.
O Amor é a própria Essência da Criação, o Amor é a própria Essência das Dimensões.

O Amor é a própria Essência da sua Essência.
Isso vocês vão revelar e realizar na totalidade da sua Consciência.

Cristo está se revelando.
Vocês são, portanto, chamados a viver, a viver em Cristo, a viver o Cristo, tal é a sua herança.

Ele já havia dito: “isto que eu fiz, vocês irão fazê-lo e muito maior ainda”.
Da mesma maneira que ele pôs fim à Ilusão, nele mesmo, vocês vão por fim à sua própria Ilusão, vocês vão

viver a Verdade.
Este é o tempo da Graça, aquele anunciado de todos os tempos.

***

Lembrem-se de que o tempo que vocês vivem pode ser visto com o olhar da lagarta ou com o olhar da
borboleta, porque os tempos se fundem, fazendo-os penetrar na Eternidade onde não há mais futuro, onde não

há mais passado, onde se estende e se revela, simplesmente, o tempo da sua Presença.
Vocês vão poder, portanto, Filhos do Um, manifestar o Um, tornar-se o Um, o que vocês são de toda

Eternidade.
Então, nada há a temer, há apenas que deixar o Fogo do Amor se verter.

Há apenas que deixar o Fogo do Ser tomar todo lugar que é o seu, que é o dele.
Isto se revela no espaço de agora.

Cada dia, cada minuto e cada sopro da sua vida será habitado pelo Sopro do Espírito, conduzindo em vocês, à
sua Consciência e nesta carne que vocês habitam, a revelação da Luz Vibral em todos os espaços e em todos

os interstícios.
Naquele momento, Filhos da Unidade, vocês irão se tornar a Unidade, vocês não estarão mais separados.

Então vão escorrer, dos seus olhos, lágrimas de diamante, da Ressurreição.
É a isto que vocês são chamados.

***

Há apenas que olhar objetivamente o que morre e o que nasce.
O ego é o que morre.
O que nasce é Cristo.

Há que acompanhar, da mesma maneira, os dois, a fim de se tornar Cristo e não mais ser o ego.
Isto é simplesmente uma Alegria.

É o tempo da Graça.



À medida que vocês aquiescerem à revelação da Luz, vocês irão viver o seu próprio Sacro do Sagrado,
permitindo acender o conjunto das Portas da Multidimensionalidade, transfigurando as forças da oposição, indo

bem além de toda identificação, mesmo àquele que guarda o limiar, pois vocês saberão que tudo isto não
pertence senão a um tempo e que este tempo está ultrapassado, que vocês ultrapassaram vocês mesmos o

tempo da Ilusão, penetrando plenamente o Coração do Templo da Verdade.
Então, abram-se, definitivamente, à Última Verdade.

Aquiesçam, aquiesçam à Luz de Cristo, aquiesçam à sua vinda, à sua Presença que é a Presença de vocês.
Então vivam, não hesitem.

Vão diretamente, em plena alma no canto do possível da Eternidade, no canto do possível que se torna
Eternidade.

***

Assim, nós Arcanjos da Revelação Final, o Anjo METATRON, o Anjo URIEL e eu mesmo, chamando-os à
Ressurreição, chamando-os ao Verbo, pela potência do Verbo e do Logos no Fogo do Espírito.

O Sol vem a vocês, a Verdade vem a vocês, pois é a sua herança, nós lhes dissemos.
 Nós tínhamos prometido voltar e nós voltamos.

Vocês tinham prometido acordar, então o momento chegou.
Este tempo é o tempo da Graça.

Ele não é um tempo de destruição, exceto para o que não existe em nenhum lugar senão nas projeções.
Chegou o tempo da Eternidade, aquele onde nada de efêmero poderá contrariar o que quer que seja desta

Verdade, pois vocês são a Verdade, o Caminho e a Vida.
Então, levantem-se e elevem-se no canto da sua Graça, pois vocês são a Graça reencontrada, para sempre.

Vocês são a benção do Eterno, vocês são a Eternidade, isto lhes foi dito.
É tempo, agora, de viver.

É tempo, agora, de criar isto no Silêncio do seu Coração, no Silêncio da Sua Presença e na Presença de
vocês, além da presença Ilusória, de toda sugestão de apropriação, na Transparência a mais total.

Vocês vão revelar o canto da Ressurreição a fim de desfavorecer tudo o que era Ilusório e de remeter ao
esquecimento tudo o que não tem sentido na Eternidade.

***

Filhos da Graça, Sementes de Estrelas, Estrelas e Portas de Luz, tornem-se a Luz, pois é isto que vocês são,
de toda Eternidade.

Os véus não têm mais razão de esconder.
O sofrimento não tem mais razão de sofrer.

Vocês não são o sofrimento, vocês não são os véus, vocês não são esta personalidade, mas vocês bem são
este Estado de Ser.

Vocês são a Luz dos mundos, na totalidade.
Então, nada há a apropriar.

Há apenas, no Silêncio do Coração, no Templo da Humildade, no Templo da Simplicidade, que revelar o que
vocês são, de toda Eternidade.

Este Coração de diamante, revestido de Luz, onde a Luz se direciona ao infinito tal como um prisma enviando a
Luz, sem interrupção, de uma extremidade a outra da Criação, permitindo-lhes ser, como ele lhes disse: o

ponto e o conjunto das Dimensões.
Então, sim, digam sim ao tempo da Graça.

Digam sim ao que é Alegria, pois vocês são a própria Essência da Alegria.
Vocês não são, de qualquer maneira, o que vocês creram, o que lhes fizeram crer.

Vocês não são este corpo que tem necessidade de sobreviver em meio ao sofrimento e ao labor, daquele que
os fechou, privando-os da hora, privando-os da hora da sua Liberdade.

***

Agora, o tempo da Liberdade e o canto da Liberdade ressoam sobre a Terra.
O Canto da Fênix eleva-se.

Chegou a hora das profecias.
Chegou a hora da estrela azul.

Chegou a hora de Yerushalaïm (Jerusalém Celeste) que se eleva em vocês, pelas doze Portas, aquelas



da Yerushalaïm, e as suas Portas que são as mesmas Portas, aquelas da Ressurreição.

imagem: "A Nova Jerusalém", B Facundus 253v

Então, tornem-se o Único, tornem-se a Verdade, pois vocês sempre foram isso.
Não há nada a perder.

Não há nada a possuir, pois vocês já são tudo isso, bem além de todas as crenças e de todos os sofrimentos.
Então, eleva-se o tempo da Graça, permitindo-nos, a nós Arcanjos, aqueles da Revelação Final, revelar a nossa

Graça, na sua Presença.
O Arcanjo METATRON sacralizou o que é Sagrado, encerrou o que não é Sagrado.

 Então, façam o mesmo.
Nasçam, vocês mesmos, na Eternidade da sua Presença.

Isso é agora e isso se faz, nesta carne, e isso se faz sobre esta Terra e isso se faz em meio mesmo à Ilusão.
Pois, como pôr fim à Ilusão sem vê-la e sem desposá-la, ela também, a fim de ajudá-lo a se consumir no seu

próprio Fogo Ilusório, restabelecendo o Fogo do Espírito, que é o que vocês são.
Filhos da Unidade, Filhos da Verdade, Filhos da Vibração, vocês são a Essência, vocês são a Vibração, vocês

são a Vida, a Verdade.
Vocês são o Caminho, vocês são o Seu Corpo e vocês são a Sua Carne, vindo se elevar à carne Eterna,

aquela do Espírito, aquela que não conhece nenhuma marca, aquela que não conhece nenhum sofrimento.
Então, aceitem o tempo da Graça, pois é a sua natureza que se revela, aquela da Eternidade.
Esqueçam os problemas, esqueçam o que não é vocês, esqueçam o que não é verdadeiro.

Esqueçam o que não Vibra em meio ao Estado de Ser e à Sua Presença, que é a Presença de vocês.
 Tempo de Graça, a Porta da Ressurreição está agora aberta.

O Sacro do Sagrado ocorreu, permitindo ao Sacro da Ilusão desaparecer da vista do que é Sagrado.
Participem disso, pois este é o canto da sua Ressurreição que se eleva da Terra e do Céu.

Há o quê?
Há que Ser.

Simplesmente que Ser, sem nada mais senão Ser.
Nada há a fazer.

Há apenas que desfazer tudo o que pertence às construções Ilusórias.
Há apenas que deixar se desfazer o que deve ser desfeito.

Há apenas que acolher a Alegria que é a sua Essência e a sua natureza e isto se realiza em Cristo, na Unidade
da Luz branca.

***

A Fusão dos Éteres preparou as suas Portas que, agora, se revelam na Luz branca, permitindo-lhes
reencontrar o sentido da sua Eternidade e isso se vive nesta carne e isso se vive neste tempo da encarnação

tão especial que é o tempo da Ressurreição.
 Filhos da Unidade, como ele lhes disse, o Anjo URIEL: “escutem o canto” pois, finalmente, é o canto da

Ressurreição que se eleva em vocês.
Tempo da Graça onde dança em vocês a Eternidade, tomando-os pela mão e pelo Espírito, levando-os então a
desviarem-se da Ilusão, transcendendo-a, não a rejeitando, que seria um ato de negação, mas, sim, iluminando-

a do Interior do seu Templo.
Isto é agora, assim nomeado o tempo da Graça, pois o que está vindo é a Graça.

Então, esqueçam tudo o que não é esta Graça.
Nada há a pensar senão em se tornar a Graça.
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Nada há a trabalhar senão aquiescer à Graça.
Nada há a pedir, pois tudo está cumprido.

Nada há a esperar, pois tudo se faz no tempo da Graça.
Isso é de vocês.

O tempo da Graça é o seu tempo, pois ele se inscreve no firmamento da sua própria Eternidade.
Enquanto os seus passos e os seus olhos e o seu Coração forem neste sentido da Graça.

 Aceitem com a mesma Graça tudo o que está chegando à sua Consciência, pois, no tempo da Graça, nada há
a compreender, há apenas que ser e que aquiescer à revelação da Graça, à revelação da Luz e do Amor.

Nisso a Consciência Unificada irá aumentar em Graça, gradualmente e à medida que a Ilusão desaparecer. 

***

É claro, as lagartas apenas irão ver aí o fogo da destruição, mas o que está vindo é o Fogo da Graça.
Não pode ser de outra maneira.

Há apenas que desposar a Graça.
Há apenas que ser o que vocês são, além de toda filiação, em total Liberdade.

É tempo de pôr fim a tudo o que é denominado apego, pois vocês não podem estar apegados a outra coisa
senão à totalidade.

Vocês não podem estar apegados a outra coisa senão à Verdade do seu Estado de Ser.
Então, nos tempos que estão abertos, que preparam o acolhimento da Luz branca, na totalidade, o retorno de

Cristo, em Espírito da Verdade, é tempo, é tempo de viver a Graça.
Escutem o canto desta Ressurreição que bate ao seu Templo.

Que a Consciência se torne o Coração a fim de que o Coração se torne a única Verdade, pois a Criação é um
Coração que pulsa de maneira contínua, em todos os tempos e em todas as Dimensões.

A Criação é Graça.
Ela não foi e jamais será esta competição.

Ela jamais será o véu do sofrimento.
Ela jamais será o véu da ocultação do Espírito.
Então, alegrem-se, pois o tempo é para isto.

É um tempo da Graça único que vocês todos quiseram viver e manifestar.
Somente o ego pode se opor, em suas dúvidas e em sua contração, a esta dilatação final, aquela da Luz que

se revela.
Pouco a pouco, a cada dia, cada célula e cada partícula da sua Presença vão acordar.

 Então, acolham este despertar na maior das Graças, na maior das humildades e das simplicidades.
Aceitem o presente, aceitem este presente que é uma doação, que é este Abandono, o de vocês, permitindo-

lhes viver a Unidade da Verdade, a Unidade do seu Estado de Ser.
Cada dia, cada minuto e cada sopro, se tal for o seu Abandono, o tempo da Graça irá crescer em vocês pela

sua Presença e pela Verdade.
Então, do que duvidar?

O que esperar a não ser simplesmente se estabelecer na Verdade, na sua Graça que está aí, que vem bater
pela terceira vez à Porta e que vem despertar?

***

Filhos do Um, o Sacro do Sagrado permitiu ultrapassar e transcender as leis da densidade, as leis do
sofrimento e da oposição.

Nada há a julgar, nada há a condenar.
Há apenas que amar, há apenas que Vibrar o Amor do Um, a Vibração da sua Essência que é Amor, além de

toda contingência, além de toda posse.
Então, sim, a cada dia e a cada sopro, nós, os Arcanjos, assim como os Anciãos, assim como as Estrelas,

assim como Cristo, estaremos cada vez mais vivos em vocês, e é isto que vocês vivem.
A ausência de distância, o desaparecimento de toda separação entre a Vibração que nós somos e a Vibração

de vocês, pois, entre nós, não há distância.
Em Verdade, eu lhes digo, nós somos Um.
Então, isso, há apenas que deixar florescer.

É isso o tempo da Graça, é isso o tempo da Ressurreição.
Aquele da Luz, aquele da Unidade, aquele do Fogo Solar, permitindo ao Cristo desposá-los, cada Um e cada

Uma.



O Templo foi preparado.
Ele deve doravante se aperfeiçoar, permitindo-lhes, pela distância tomada da Ilusão onde, não a rejeitando,

mas vendo-a pelo que ela é, ver um conjunto de véus e um conjunto de jogos privando-os da Verdade.

***

Nada há em que aderir, pois tudo o que é Ilusão vai desaparecer.
Há apenas que se liberar e que ser.

Há apenas que aquiescer.
Há apenas que Irradiar e se tornar esta Irradiação, tornar-se esta Vibração, esta pulsação que percorre os

Universos e as Dimensões, que é a sua Essência a cada um e a cada uma.
Então, bem amados do Um, vocês podem entoar juntos, Unidos e Liberados na Merkabah Interdimensional, a
Embarcação da Pomba, o canto da sua Liberação, o canto da Liberdade, pois Cristo estará, naquele momento,

em vocês e entre vocês.
 Os seus olhos irão se abrir.

Vocês se verão tal como são, na nudez da carne, além dos véus desta Ilusão.
Este é o tempo da Graça que abriu o Anjo METATRON.

É neste tempo da Graça que deve se revelar a Luz Vibral, mas também a sua Presença e Cristo, que não é
outro senão vocês, na totalidade da sua Essência, a de vocês todos reunidos e livres.

Então, eu, Arcanjo ANAEL, eu os convido para entrar em relação, de Coração a Coração, para entrar em
relação, de Espírito a Espírito, para não mais ver a minima aparência exterior em quem quer que seja ou no que

quer que seja e, para isto, há apenas que Ser.
Não há nada a aparentar, não há nada a mostrar, não há nada a demonstrar, há apenas que Ser.

***

Vocês são o Alfa e o Ômega, além do Bem e do Mal, na Clareza e Precisão, Hic e Nunc, na Profundez da
Unidade e na Visão de Ki-Ris-Ti.

Então, neste momento, o Ômega se estabelece, estabelecendo o seu novo Reino, aquele da Verdade, da
Unidade, da Transparência, canto da Graça e tempo da Graça.

 Assim, pelo conjunto das Cruzes, pelo conjunto das Reversões, a Luz se revela na Graça e vocês, Filhos do
Único, vocês acompanham, uns e outros, na mesma Unidade, a Verdade.

Deixem ressoar o canto do seu Coração, deixem ressoar o canto das suas células, pois elas também vivem o
tempo da Graça.

***

Filhos do Um, e a cada Um, eu digo: entrem na sua Graça, pois é lá que vocês irão encontrar Cristo e em
nenhum outro lugar, em nenhum Templo exterior, em nenhuma outra pessoa, mas, unicamente, no Coração.

Então, cada um é chamado a manifestar a Graça, na totalidade.
Nenhum obstáculo da Ilusão pode permanecer diante da majestade da Graça, frente a majestade de Cristo.

Assim, como disse antes de mim Gemma, eu lhes dou a Paz de Cristo, eu lhes restituo a sua Paz, pois o
tempo da Graça soou.

Isto é agora.
Então, juntos, reunidos, nós vamos Vibrar, na minha Presença e na sua Presença, a Paz de Cristo.

Revelem-se, estendam as suas asas.
Assim, eu posso dizer, como Cristo, assim como vocês podem dizer: “eu os amo”.

***

Filhos do Um, Filhos da Fonte, eu estarei presente no seu Templo, no tempo de alinhamento que confirma e irá
confirmar cada dia, a esta hora precisa, o tempo da Graça, o tempo da Sua vinda.

Assim, nós podemos dizer, como Ele disse: “bendito seja o Eterno, bendito seja o Eterno, bendito seja o
Eterno”.

Eu sou o Arcanjo ANAEL e eu sou vocês e eu sou nós.
Até breve, no tempo da Graça.
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Questão: A despeito de uma terapia, emoções antigas ainda aparecem. Questão: A despeito de uma terapia, emoções antigas ainda aparecem. 

Bem amado, assim como foi explicado, muito bem, por alguns Anciãos (tendo acompanhado vocês durante
este período), é indispensável compreender que, quando a Luz se revela, ela vai revelar as últimas Sombras

(os últimos medos) inscritas na personalidade e no corpo de desejo.
O corpo de desejo sempre irá se exprimirá através das emoções e do mental.

Assim, portanto, a ação da Luz vem desalojar, literalmente, o que está ainda escondido e enterrado nas forças
de atração e de visão, denominadas Arimânicas e Luciferianas. 

A manifestação de uma emoção, qualquer que seja, quando de um trabalho de revelação da Luz significa,
simplesmente, que esta Sombra é desmascarada. 

É preciso, portanto, ir até o fim do que é vivido, não bloquear, pois isto iria se esconder de novo nestas funções
Vibratórias e iria impedir a revelação das Portas. 

Em particular, no que se refere às emoções (que estão, mais frequentemente, ligadas ao que é chamado de
órgão do fígado ou Porta da Visão, que está ligada, diretamente, ao plexo solar), quando a Luz penetra nestes

espaços, ela acarreta um fenômeno de esvaziamento total da Sombra, podendo tomar este aspecto aí, ou
outro aspecto, aquele de uma fuga. 

De qualquer modo, é preciso enfrentar, não para ser confrontado, não para entrar em uma Dualidade, mas, de
preferência, para viver o efeito e a ação da Luz, na totalidade, no corpo de desejo.

Não pode haver realização do Estado de Ser e acesso ao Estado de Ser enquanto o conjunto do corpo de
desejo não for crucificado sobre o altar do Cristo.

Questão: Sentir, em meditação, choque no corpo, faz parte do mesmo processo? Questão: Sentir, em meditação, choque no corpo, faz parte do mesmo processo? 

Totalmente.
O corpo de desejo é constituído do corpo físico, da personalidade, do que é chamado de corpo egotista de

base ou, ainda, deste Fogo elétrico, alojado no fígado ou do Fogo da Atração alojado no baço. 
Estes dois Fogos são os Fogos que vem se opor ao estabelecimento da Luz. 

Assim, o Guardião do Umbral se manifesta destas diferentes maneiras. 
Alguns de vocês viveram, pela ignição do Coração (faz já numerosos meses ou poucos anos), este processo. 
Hoje, resta desalojar as últimas zonas de Sombras, não para fazê-las suas, mas, para olhá-las como tais, pois

elas não são vocês. 
Existe, portanto, por intermédio da ação da Luz Vibral em vocês, pelo Abandono à Luz, a capacidade real para
ultrapassar estes estados intermediários que têm vindo, até agora, se opor ao seu estabelecimento no Estado

de Ser.

Questão: Você poderia nos aclarar sobre o funcionamento da alma, a sua relação com oQuestão: Você poderia nos aclarar sobre o funcionamento da alma, a sua relação com o
fígado e como se determina a sua polaridade rumo ao corpo de desejo ou rumo aofígado e como se determina a sua polaridade rumo ao corpo de desejo ou rumo ao

Espírito? Espírito? 

Bem amado, neste momento, eu o envio ao conjunto de obras que falaram da alma de maneira extensiva. 
Muitos ensinamentos Luciferianos foram estruturados sobre este conhecimento da alma. 

Qual é o interesse, hoje, de levar a sua Consciência sobre a alma uma vez que esta deve ser queimada pelo

ANAEL - 13 de julho de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-4ZDsuGL-zPM/UXXVWIqQadI/AAAAAAAABR8/gJKmCVYYXW0/s1600/1anjolilac1.jpg


Fogo do Espírito? 

Conhecer a alma jamais permite aceder ao Espírito. 
O princípio da Ilusão Luciferiana se situa neste nível: conhecimento exterior, conhecimento das rodas e dos

mecanismos de funcionamento da alma, perfeitamente compreendidos e elucidados pelas forças Luciferianas.
Assim, falar-lhe disto viria distanciá-lo do seu próprio Espírito.

Questão: Eu fui acompanhado toda minha vida por uma Presença sutil. Era ela de origemQuestão: Eu fui acompanhado toda minha vida por uma Presença sutil. Era ela de origem
astral?astral?  

Bem amado, o conjunto de acompanhantes, que muitos de vocês viveram até agora, foram chamados por NO
EYES (sem nenhuma noção pejorativa ou negativa) de seus próprios Demônios, ligados à ação da alma nas

formas Luciferianas.
A chegada da Luz Vibral (e a precipitação da Luz Vibral em suas estruturas individuais e coletivas) põe fim a

todas estas formas de Ilusões a fim de lhes permitir entrar sob a guiança do Espírito puro, não tendo mais nada
a ver, mesmo, com a minha Presença ou de outro Arcanjo.

Vocês redescobrem, na totalidade, a Autonomia e a Liberdade. 
Na Autonomia e na Liberdade, os Arcanjos estão em vocês, a Fonte está em vocês. 

Não lhes resta senão manifestar isso. 
Não pode mais existir, naquele momento, qualquer entidade denominada exterior, pois, como, encontrando a

Unidade e o Estado de Ser, poderia ser possível diferenciar o Si de outro Si, fosse ele um Arcanjo ou fosse ele
a Fonte? 

Assim, nós lhes dissemos, à medida dos meses, que nós aproximaríamos nossa Vibração de vocês. 
Esta aproximação (e estas aproximações) é, efetivamente, uma aproximação Vibratória levando a quê? 

A uma Comunhão, a uma Presença, a uma Fusão. 
Isto que vocês assistem é exatamente isto. 

É o que vocês vivem, neste momento. 
Cada um é claro, segundo o seu próprio calendário, mas, em todo caso, inscrito nestes tempos particulares
que vocês são levados a revelar, a desvelar, a aceitar, a integrar, a manifestar e, enfim, a viver, a fim de lhes

permitir, se tal for a sua Vibração, sair, em toda Consciência, desta separação. 
Mesmo as forças de resistência desempenharam, de alguma forma, o seu papel para lhes permitir, hoje, viver a

sua própria Liberação. 
Isto foi chamado de “consumo da consumação”.

Questão: O que é que faz com que possamos recusar a Luz?Questão: O que é que faz com que possamos recusar a Luz?  

Bem amada, com relação ao Amor Vibral (ou a Luz Vibral), não existe senão dois estados: o medo ou o
Abandono, o medo ou o Amor. 

Assim, portanto, em ressonância com o que vocês são levados a viver, neste momento, quando da revelação
da Luz, o único obstáculo será, sempre, vocês mesmos, no seu ego, na sua identificação a este corpo, a esta

personalidade, aos seus desejos, quaisquer que sejam. 
O Abandono à Luz (assim como eu o defini e redefini) sempre será esta crucificação em que vocês aceitam

morrer a vocês mesmos. 
O ego vai lhes fazer crer que é uma morte física. 

Não é questão de morte física.
É questão de Ressurreição no seu Corpo Espiritual. 

A morte do corpo físico não é senão a morte da Ilusão em vocês. 
É isto que é preciso ultrapassar pelo Abandono. Vocês não têm qualquer meio (neste corpo de desejo) de lutar

contra o desejo e, isto, vocês veem se expressar em toda sua vida com relação às privações afetivas, com
relação aos condutos viciantes e, quaisquer que sejam os elementos existentes em suas vidas. 

Cada um de vocês pode observar, por si mesmo, os comportamentos nascidos destes vícios, o fato de não
poder lutar por si mesmo contra um medo. 

Vocês podem, efetivamente, desviar alguns medos (pela ocupação com outra coisa) desviando, efetivamente,
a polarização da Consciência sobre este medo e a substituindo por, seja um evitar, seja um desafio, a vocês

mesmos, para transcender este próprio medo. 
Mas, não é porque vocês decidem compreender porque vocês têm uma vertigem, que a vertigem vai

desaparecer. 
Não é porque vocês fazem bungee jumping que vocês vão fazer desaparecer, realmente, a vertigem. 

Vocês vão, simplesmente, dominá-la, mas, dominando-a, vocês não a transcendem.

Questão: Quando eu dou energia a alguém, meus dedos se tornam picantes e dolorosos.Questão: Quando eu dou energia a alguém, meus dedos se tornam picantes e dolorosos.  



Bem amada, a transmissão da Luz Vibral, quando ela os atravessa, pode dar algumas manifestações do Fogo. 
Isto não pode ser evitado, pois isto corresponde à sua maneira de viver isto, por enquanto.

A melhor maneira, aí também, é se Abandonar, na totalidade, ao que acontece a fim de não se identificar a esta
dor e ela vai passar necessariamente. 

Lembrem-se, a Luz Vibral, em suas últimas revelações (tais como vocês as vivem), vai confrontá-los com as
últimas Sombras porque, até agora, a maior parte de vocês tinham vivido estados de Samadhi, em relação

com o alinhamento das três Lareiras, mesmo quando elas estavam, totalmente, abertas.
Mas, vocês não tinham ainda passado, pela terceira vez, esta Porta da Ressurreição, ligada à transcendência

total das forças Arimânicas e Luciferianas que estão, evidentemente, inscritas em nenhum lugar lugar senão em
cada um de vocês. 

Vocês captaram bem que não existe qualquer demônio exterior. 
Não existe qualquer diabo exterior. 
Não existe qualquer deus exterior. 

Tudo isto não é senão jogos existentes porque nisto os fizeram crer. 
Evidentemente, isto não afeta o próprio princípio do confinamento, mas, o que se exprime através disto é

justamente este princípio de fechamento, e o medo é o maior dos fechamentos. 
Quando nós lhes dizemos que nos Mundos Unificados o medo não pode existir (e ele não existe), isso é

simplesmente porque as leis de ação/reação, tais como vocês as vivem na alma e neste corpo, não existem
absolutamente. 

Assim, portanto, o conjunto de mecanismos que contribuem para viver o Abandono à Luz, quer seja nas
primeiras fases das Núpcias Celestes ou agora, nesta fase última, correspondem à transparência total.

É-lhes pedido para desposar o princípio Crístico a fim de se tornarem ele, quer dizer, de se tornarem vocês
mesmos esta Luz branca totalmente ilimitada, não limitada pelo que quer que seja e não vivendo e não

provando senão o estado de Amor permanente.
Assim, a manifestação, qualquer que seja, de uma resistência assim denominada (ou de uma manifestação de

dor e de emoção) sempre irá expressar, naqueles momentos, algo que é para viver, para transcender e não
para evitar, especialmente neste período específico que se abre a vocês.

Questão: Quando deste afluxo de Energia, eu devo mudar de posição ou parar? Questão: Quando deste afluxo de Energia, eu devo mudar de posição ou parar? 

Bem amada, não há nada a parar. Há, simplesmente, a transcender e a ultrapassar. 
O que isto quer dizer? 

A manifestação da Energia se acumulando sob esta forma aí, neste lugar aí, significa que existe, no nível das
suas mãos, a vontade de estar ainda, de alguma forma, na mão, quer dizer na matriz. 

A mão exprime o controle, assim como isto lhes foi explicado, por mim mesmo, referindo-se à “mão retendo” [«
la main tenant »]. 

Assim, portanto, existe, em vocês, este mesmo princípio. 
Evidentemente, o princípio de Yaldébahoth está inscrito em meio mesmo à carne que vocês habitam, o que

quer dizer (o que significa, e reflete, pela mesma ocasião) que a manifestação ocorrendo quando do afluxo da
Luz, através da sua própria Presença, reflete, ainda uma vez, um mecanismo interior evocando tudo o que eu

acabo de abordar referente às resistências em meio ao mental e ao emocional. 
Evidentemente, a própria Consciência, fragmentada, não tem a possibilidade de ver isto, em todo caso no nível

da causa, e isto estritamente de nada serve. 
A manifestação, qualquer que seja (quer seja um medo real, uma emoção ou o que quer que seja) necessita,

simplesmente, de uma transcendência da sua parte. 
Assim, portanto, não há nada a mudar. 

Há apenas que atravessar e que transcender. 
E isto é válido para cada ser humano, atualmente, encontrando-se confrontado com as últimas Sombras a

transcender. 
Elas não necessitam absolutamente de um trabalho de análise ou de compreensão (o que seria um erro

fundamental), mas, de preferência, de deixar a Luz invadi-los pouco a pouco. 
É muito precisamente o que eu chamo, desde algum tempo agora, de Abandono à Luz. 

A Luz é e será sempre muito mais inteligente do que o seu ego. 
A Luz é e será sempre muito mais executante do que a sua inteligência.

Enquanto vocês não aceitarem isto, vocês não poderão viver a Luz, na totalidade, mas vocês estão neste
caminho.   

Quando vocês aceitarem que a Luz age, na totalidade, através de vocês (na sua vida como no conjunto dos
exercícios que vocês conduzem aqui ou com tudo o que a vida os chama a serem confrontados no período

atual) e quando vocês deixarem a Luz agir, então, tudo será maravilhoso, naquele momento. 
Qualquer expressão sendo levada ao olho da sua Consciência, nas circunstâncias da revelação da Luz atual,
não fazem senão enviá-los às zonas de Sombras existentes na vida de vocês, na sua Presença, devendo ser



transmutadas pela própria Luz. 
É preciso que vocês aceitem, contrariamente à vida habitual, nesta Dimensão, que vocês não são mestres da

revelação da Luz. 
Assim, portanto, se se manifestar o que quer que seja, e mesmo se um estranho vier lhe dar um tapa, isso não

está aí por nada. 
Isto é muito difícil de aceitar para o ego, mas esta é a Verdade da Luz.

Todo elemento sobrevindo (no seu corpo, na sua vida, nas suas emoções, no seu mental), atualmente,
contribuem para estabelecer a Inteligência da Luz, em vocês, sem qualquer exceção, qualquer que seja o

aspecto que isto possa tomar no momento e, até mesmo, às vezes, extremamente doloroso, isto faz parte da
revelação da Luz.

Questão: Qual é a diferença entre controlar e transcender?Questão: Qual é a diferença entre controlar e transcender?  

Controlar será sempre uma ação do ego, daquele que quer compreender, daquele que quer dirigir, daquele
que vai se mirar em si mesmo na sua própria Luz. 

A transcendência é se tornar si mesmo a Luz.
Naquele momento, vocês percebem, claramente, que é a Luz que age através de vocês, pois vocês se

tornaram a Luz. 
Naquele momento, tudo, absolutamente tudo em sua vida, irá se estabelecer sem zona de Sombra, sem

resistência, sem dificuldade.  
Tudo irá se tornar e se manifestar sob a ação (como foi dito) do Espírito Santo.

Vocês não podem conduzir vocês mesmos e deixar conduzir a Luz.
É um ou outro. Isto irá lhes aparecer, doravante, cada vez mais claramente, através das suas próprias

manifestações neste mundo onde vocês ainda estão. 
Ele lhes disse: “aquele que quiser salvar sua vida irá perdê-la”.

Questão: Há momentos privilegiados para viver o Abandono?Questão: Há momentos privilegiados para viver o Abandono?  

Sim.
Prestem atenção ao que lhes disse NO EYES referindo-se aos instantes e aos momentos onde o influxo da

Luz Vibral irá se revelar com força, em vocês, através das suas percepções Vibratórias e através de uma forma
que eu chamaria de ocultação da consciência ordinária, colocando-os em um estado que vocês poderiam

chamar de secundário. 
Naquele momento, aproveitem destes momentos. 

Isto é o Chamado da Luz.

Questão: Naquele momento, é suficiente se Abandonar, acolher? Questão: Naquele momento, é suficiente se Abandonar, acolher? 

É a única maneira que pode existir de estar justo e de se tornar perfeito na pureza da Luz, pois, é nestes
momentos que o corpo de desejo pode ser transmutado e ir em direção à sua Transfiguração, à sua

Crucificação e à sua Ressurreição.

Questão: A meditação é suficiente para constituir um Abandono à Luz?Questão: A meditação é suficiente para constituir um Abandono à Luz?

Bem amado, tudo depende da alma que vive esta meditação, mas, de maneira geral, eu tenho quando mesmo
que especificar que a meditação, em si mesma, não é senão raramente um Abandono à Luz. 

O Abandono à Luz deve acontecer em toda consciência (que eu qualificaria de fragmentada e ordinária) por
um ato consciente, lúcido e total de Abandono. 

A meditação os aproxima do Fogo do Coração e permite, para alguns de vocês, vivê-lo, mas não permite a
terceira Passagem da Porta. 

A terceira Passagem da Porta é um ato, ainda uma vez, consciente e lúcido, inscrito no corpo de desejo e não
em um estado meditativo. 

O processo mais exato seria o de considerar o que nós chamamos de Elevação Vibratória (ou de Subida
Vibratória), pois a Consciência está em Vibração, enquanto que a meditação nem sempre é uma Vibração, o

que irá permitir, talvez, mais facilmente (nestas Elevações Vibratórias), aproximá-los desta Porta Estreita e viver
o Abandono à Luz por imersão completa na Vibração. 

Neste caso aí, sim e, ainda uma vez, todas as meditações não são Subidas Vibratórias. 
Elas são estados de pacificação (mais ou menos naturais, mais ou menos forçadas) de um estado emocional

ou de um estado mental que, efetivamente, é um passo importante para se aproximar de alguma coisa. 
Mas, em nenhum caso, a Passagem pode acontecer na ocasião de uma meditação, mas, unicamente, quando



de um momento de lucidez perfeita da consciência fragmentada. 
Lembrem-se do princípio dos vasos comunicantes: de vocês serem o menor possível, nesta Dimensão, para

ser a totalidade, na Consciência Unificada. 
Os dois não podem ir no mesmo sentido.

É por isto que havia sido dito que será mais difícil a um rico (ou a alguém de poder ou a alguém que não se
tornou como uma criança) penetrar o Reino dos Céus, ou seja, o Reino da Unidade. 

Lembrem-se: o mental é aquele que mente para a alma (que mente à AL) e a emoção é o que os encadeia,
pela atração da alma, para a personalidade. 

É aí que atua (enquanto a alma não for aclarada pelo Espírito) o conjunto dos desejos e dos impulsos levando-
os a buscar, no exterior de vocês, uma compensação ao vazio da alma, voltada para o Espírito, ou fazendo
considerar processos de almas irmãs (de busca exterior afetiva e de completitude no exterior) que, é claro,

jamais poderá ser satisfeito.

Questão: Como transcender as resistências? Abandonando-se? Atravessando-as?Questão: Como transcender as resistências? Abandonando-se? Atravessando-as?

Unicamente.
Toda conduta, chamada de manobra, bem amada, irá lhe distanciar, ainda mais, deste momento de Abandono.

O Abandono, assim como eu disse, é um ato consciente de Abandono que é um mecanismo Vibratório da
própria Consciência.

Assim, portanto, de nada serve analisar as resistências, de nada serve compreender as suas origens porque o
conjunto destas resistências apenas tem, como resultado, uma única palavra que é o medo.

Questão: Ao que corresponde uma sensação entre o 8º Corpo e o chacra do Coração?Questão: Ao que corresponde uma sensação entre o 8º Corpo e o chacra do Coração?

O 8º Corpo (Porta OD) é o Corpo denominado Nascimento do Embrião Crístico, a Passagem da Porta da
Ressurreição ou Porta Estreita. 

Esta Porta é guardada por Ahriman e Lúcifer, o baço e o fígado, respectivamente.

 

Assim, portanto, podem existir, é claro, emoções fortes se manifestando por uma dor no nível do 8º Corpo
(OD), mas, o espaço entre o 8º Corpo e o chacra do Coração é muito estreito.

Bem amado, nenhuma emoção pode se localizar no chacra do Coração. 
Desde que exista um estado emocional, percebido na zona torácica, ele não pertence à Vibração do Coração,

mas a uma transposição da emoção do plexo solar rumo ao Coração. 
O Coração pode ser o assento de um sentimento de vazio no momento em que ele começar a se encher de

Luz Vibral, podendo mesmo acarretar um estado de agonia terrível (até palpitações extremamente
importantes), mas a emoção ela mesma será sempre localizada em outro lugar que no Coração. 

Eu quero dizer, assim, que você sente isto verdadeiramente no nível do 8º Corpo com, efetivamente, uma
irradiação possível rumo ao alto. 

Esta Porta é um lugar de Passagem e, enquanto lugar de Passagem (de um estado de consciência a outro), ela
pode se manifestar de maneira dolorosa, por uma Vibração.

Questão: O que significa uma dor no nível do fígado e do baço irradiando rumo ao 8ºQuestão: O que significa uma dor no nível do fígado e do baço irradiando rumo ao 8º
Corpo?Corpo?

Bem amada, é preciso bem compreender que, no corpo de desejo, a Vibração do baço e a Vibração do fígado
(no nível dos seus centros de Energia) alimentam, de alguma forma, o plexo solar. 

Quando do basculamento do plexo solar rumo ao Coração, a Vibração pode ser dolorosa, efetivamente, no
nível do que é chamado de zona do fígado e do baço convergindo, efetivamente, seja rumo ao plexo solar,

seja rumo ao 8º Corpo, refletindo a colocação em movimento de processos da Ressurreição.



Questão: Usar sutiã com varetas de metal pode impedir estes trabalhos?Questão: Usar sutiã com varetas de metal pode impedir estes trabalhos?

Bem amada, absolutamente não, na medida em que as Portas, mesmo que vocês as vivam neste corpo, não
estão nesta Dimensão. 

Nenhum elemento desta Dimensão, exceto vocês mesmos, em suas emoções, no seu mental ou em seus
afetos, seus medos, pode bloquear o que quer que seja.

Questão: Como compreender mais precisamente as minhas reações?Questão: Como compreender mais precisamente as minhas reações?

Bem amada, não há senão o ego que quer compreender, para se apropriar. Neste processo do Abandono à
Luz, a vontade de compreensão os distancia do Abandono à Luz. 

Os medos não têm necessidade de serem identificados, mas de serem passados e transcendidos. 
A explicação jamais irá fornecer um meio de se Abandonar à Luz, mas sempre irá reforçar o ego. 

Nos processos atuais que vocês estão vivendo, qualquer vontade de compreensão ou de apropriação do que
está acontecendo irá refletir, sempre, a posição do seu ego. Isto não é pejorativo, mas corresponde à estrita

verdade. 
É um momento onde é preciso se Abandonar, e se Abandonar é exatamente o inverso de compreender. 

Não é porque vocês vão compreender ou captar um mecanismo, naquele nível, que vocês vão se aproximar
deste Abandono. 

Eu repito, é exatamente o inverso que irá ocorrer. 
É preciso abster-se para transcender. 

Não há, portanto, nada a fazer. 
Há apenas que Ser. 

Lembrem-se de que a revelação da Luz deve levá-los a tomar uma forma de distância com relação à
Consciência fragmentada. 

Dessa maneira, então, ainda uma vez, não há estritamente nada a fazer. 
Há apenas que deixar trabalhar a Inteligência da Luz em você. 

Compreenda bem que não é a Luz que bloqueia. 
Da mesma maneira que nós lhes explicamos, não é a Luz que é responsável pelo que vocês irão ser sobre a

Terra, mas, de preferência, as resistências à Luz ou as oposições à Luz.  
O que acontece em você acontece em cada um e acontece, totalmente, no que vocês podem observar sobre a

Terra.

Questão: Estar caindo de sono durante as canalizações resulta de uma forma de evitar?Questão: Estar caindo de sono durante as canalizações resulta de uma forma de evitar?

Bem amada, parece-me que eu disse novamente o que havia dito NO EYES.
Aproveitem os momentos da Luz quando ela os põe em um estado secundário. 

O que dizer mais?
Gradualmente e à medida da revelação da Luz (e da nossa aproximação da sua consciência e da nossa

aproximação comum), vocês vão viver, cada vez mais, este tipo de mecanismos e de fenômenos. 
Como vocês querem passar na Luz e viver o Abandono à Luz se vocês não se abandonarem a ela? 

O processo que você vive é um pedido de Abandono à Luz. 
Ele pode se manifestar por um medo, por uma resistência, por uma dor, por um desconforto ou por um desejo

de compreensão.
 Assim, portanto, o fato de partir, mesmo no sono, no momento da intervenção que você descreve, é um

processo totalmente lógico, lógico para você, neste espaço e neste instante.

Questão: Quando se tem um mental potente, não se tem então interesse em dormirQuestão: Quando se tem um mental potente, não se tem então interesse em dormir
durante as canalizações?durante as canalizações?

Bem, bem amada, você encontrou a melhor das soluções, pois, efetivamente, quando você dorme, será que o
seu mental está aí? 

Não. 
Isto faz parte, aliás, do que é chamado de segundo estado da Consciência, o estado de sono. 

E o estado de sono vai, necessariamente, manifestar menos resistência do que o seu estado de vigília ao
Abandono à Luz.

Vocês podem fazer a experiência, todos vocês, de massagear-se, simplesmente, com uma pressão forte
no ponto ER da cabeça, aí onde a fontanela (ndt.: popularmente chamada de “moleira”) posterior está relaxada.



 Assim, massageando esta zona, vocês vão favorecer, efetivamente, certa forma de Abandono à Luz e de
sono.

Questão: Qual é o limite entre controlar o mental e senti-lo ir-se espontaneamente?Questão: Qual é o limite entre controlar o mental e senti-lo ir-se espontaneamente?

A diferença é fundamental. 
O controle do mental reforça as resistências e reforça o medo. 

Não mais controlar o mental e deixá-lo divagar ou adormecer é um Abandono à Luz.

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça esteja em vocês.

Juntos nós iremos Vibrar, na Graça da sua Presença e na Graça da Sua Presença, reunidos em uma única
Vibração, em uma única Comunhão, cantando os louvores d’A FONTE, a fim de viver além da Ilusão, neste

instante e em cada momento que se instala, doravante, no seu Coração, permitindo-lhes conhecer o Interior da
sua Presença, o Interior de quem vocês são, além de toda Ilusão.

Então, pelo desdobramento da Luz que nós realizamos, METATRON, URIEL e eu, é possível, agora e a cada
dia, viver a Vibração de CRISTO, aproximando-os da sua Essência e da vivência da vida Unitária, permitindo

retirar toda a Ilusão do sentido de quem vocês são.
Pois não pode existir, ao deixar CRISTO chegar à sua Essência, nenhuma dúvida sobre a Verdade do Amor

que vocês são.

***

Então, enquanto Arcanjo presente em vocês, no espaço do seu Coração, juntos, nós iremos Vibrar da Unidade
na Unidade, descerrando o último selo e abrindo o último Tempo e a última Porta da última Passagem, na

Verdade da Luz e no espaço da sua Vibração.
Na majestade deste face a face que está chegando, tudo será conhecido, tudo será vivenciado e cada Filho da

Lei do UM vai receber a Vibração do UM, marcando, para sempre, na Consciência, o sinal do retorno à
Unidade.

Cada palavra se torna Vibração.
Cada Som da nossa Presença se torna a Sua Presença.

***

O tempo de viver a Luz Vibral é o tempo do Amor, pondo fim a qualquer separação e a qualquer divisão.
A Consciência Unitária é descoberta e é vivida, porque ela não está mais separada, porque ela não está mais

isolada.
Canto de Glória, canto da Verdade, onde o Amor se torna a Única Verdade, onde se calam todos os

sofrimentos, onde se calam todos os desejos, por que tudo está consumado.
O tempo do Espírito, o tempo da Alegria, imprime-se no espaço do Coração.

O Fogo da carne vem consumir a carne e abrir o Espírito.
A onda da Unidade revela-se em cada um, sobre este mundo, lembrando a Unidade, pondo fim à separação,

às trevas deste mundo, pondo fim à densidade, liberando enfim o prisioneiro da sua prisão.
A Luz que ilumina e que não confina mais, chega a este mundo e vocês são, cada um, as testemunhas, na

Vibração da Unidade, na Vibração do Amor, além deste mundo, pulverizando todas as densidades, pondo fim à
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toda a Ilusão.
A Terra irrompe então no canto do seu nascimento e da sua Ressurreição.

***

A Vibração, além do som das palavras, irá se instalar cada vez mais em cada um, revelando a beleza do
Espírito e da Verdade.

A Luz, na sua Vibração e na sua beleza, não irá mais permitir aos Infernos tomar qualquer lugar, relegando ao
esquecimento tudo o que é da Ilusão e tudo o que é peso.

Então, não tendo mais que suportar nem que carregar a luz da Ilusão, vocês irão se tornar a Luz dos Mundos,
pois vocês jamais cessaram de sê-lo.

Então, vocês vão viver a Doação da Vida, por que a Vida é Doação.
A Alegria é a sua morada da Eternidade.

CRISTO e A FONTE, unidos a vocês, revelam-nos a Eles, como vocês se revelam em vocês.
O último retorno à Presença Unitária.

Somente a Consciência Vibral abre as carnes do Coração na Ressurreição.
No acolhimento, vive-se o Abandono.

No esquecimento de tudo o que tem sido as suas Ilusões neste mundo, revela-se a Unidade, transcendência e
transcendente.

Vibração onde nenhum obstáculo pode persistir, a partir do momento e do tempo em que a Luz da alma não
puder mais brilhar nas trevas, mas somente na Glória do Espírito.

E isso é aqui e é neste momento.

***

Então, pela sua Presença e pela Alegria, a ressonância da Luz Unitária se revela neste mundo, vindo ao
encontro da Terra em Ressurreição, fazendo-os descobrir a Consciência Unitária, na Paz e na Alegria e em

CRISTO.
Então, a Fusão dos Espíritos no UM acontece.

Então, os Fogos do desejo desaparecem pois, no Fogo do Espírito, qualquer desejo é queimado e
desaparece, tal um fogo de palha, porque a Alegria põe fim aos desejos, porque a Sua Presença e a Presença

de vocês põem fim à atração do que é pesado.

***

Filhos do UM, não há mais que seduzir, não há mais que ser seduzido, há apenas que viver o pleno, a Vibração
Unitária, de onde imerge a Consciência Unitária.

Há apenas que escutar, há apenas que ouvir, há apenas que Ser.
Estar no Ser, sair de qualquer ideia e de qualquer pensamento para tornar-se Alegria e Felicidade.

Então, dissolve-se qualquer apelo da Ilusão.
Só o apelo do Espírito invade a totalidade da Consciência, pois a Consciência se torna Espírito e se torna ela

mesma o apelo.
Há apenas que viver, tornar-se o que vocês São, não mais existir sem Ele, não mais existir sem Vida, na

aparência da vida.
Ser a Vida eterna, na Eternidade, não mais limitada, a fim de que nunca mais vocês sejam desfeitos e cortados.

Ser o Sagrado.
Não mais ser sacrificado na Ilusão dos desejos e das dominações.

Estabelecer-se na Verdade e na vida.
Ser HIC e NUNC, por toda a parte e em tudo.

Alegria imanente e impessoal.
Alegria e Felicidade totais.

Vibração do apelo, Vibração da Alegria: somente Verdade, somente Caminho.
Viver na Consciência Unitária, estabelecer-se além do pesado deste mundo.

***

Há apenas que ser, que acolher.
Especialmente nada fazer, nada querer, nada desejar.

Apenas Vibrar na Alegria e no Fogo do Amor.
Nada há para reter, nada há para possuir, nada há para desejar.



Há apenas que acolher e cabe a vocês acolherem na Graça do instante e da Eternidade.
Então, está chegando o tempo da Ressurreição final, aquela do início da Vida, Livres e viventes, sem Sombra e

sem peso, onde a imagem não pode agir, pois tudo é visto no instante da Presença do Coração.
A Vibração onde não há mais culpados.

A Vibração onde existe a Fusão com a Luz branca, Fusão com o UM, como com cada um.
Tempo de bênçãos.

Tempo da Verdade que não poderá se extinguir, pois ela alçou voo, a Fênix, a Estrela que o acompanha.

***

A Luz dos Gigantes e as esferas da Criação livre vêm desposá-los.
Se vocês escutarem, não o canto das sereias, os restos da pessoa, mas o canto de CRISTO, então vocês

nunca mais terão sede, pois vocês serão saciados pela Eternidade, pois vocês serão a fonte da Água Viva, a
fonte do Fogo, onde a Beleza rima com a Liberdade.

Pois a Liberdade é a própria natureza da Consciência, além de qualquer entrave.
Apenas esquecer os sofrimentos e os pesos.
Apenas não ser mais o amanhã, nem o ontem.
Apenas estar instalados no Sopro do instante.

Apenas Vibrar o Seu canto que é o canto de vocês.
Então, sem qualquer apego, sem qualquer lei, exceto aquela do UM, a lei da Graça e da Eternidade, a única
Verdade irá resplandecer não mais na Ilusão, mas na sua Essência, não mais como um objetivo a encontrar,

não como um busca a realizar, mas, sim, como um estado para viver, desvencilhado de tudo o que não é Ele e
de tudo o que não é vocês.

***

Isso é acessível a cada um dos seus sopros.
Tornar-se consciente da Sua Verdade que é a de vocês.

Parar com os discursos.
Apenas Ser, não mais parecer.

Nada há para mostrar, nada para demonstrar.
Há apenas que desmontar os últimos véus e as últimas luzes deste mundo, a fim de retornar a si mesmo, a fim

de ser o Coração.
No nosso espaço de Comunhão e de Presença, emerge o tempo da Sua Graça, aquele da Ressurreição.

Será o tempo de alinhar a Sua Graça com a nossa Graça, na Alegria do Fogo, na Alegria do UM.
Então, o Arcanjo ANAEL junta-se a vocês, no Templo de cada um, no Templo de CRISTO, aí onde A FONTE

está e palpita.
Juntos, alinhados, nós iremos Comungar.

Viver a Nova Aliança, a Aliança do Fogo, Aliança da Pureza e da Verdade.

***

Então, eu sou ANAEL e eu os abençoo, em CRISTO e por CRISTO, em vocês e por vocês.
Pelo Amor e no Amor, União e Comunhão.

Até logo.
Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Eu sou Vocês.
Juntos.

Até breve.
Amados do UM, amados do Amor, comunguemos, agora, no silêncio dos sentidos, no Fogo da Essência.

Amor.

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça os acompanhe.
Eu os saúdo, nesse espaço, e estou à sua inteira disposição para as interrogações que quiserem efetivamente

levantar.

Eu os escuto então e nós vamos passar um momento juntos.
Neste instante, eu não vou revelar elementos referentes às Trilhas do desdobramento da Luz.

Eu vou retornar, então, a partir de amanhã, a fim de esclarecer uma série de elementos relativos a este último
desdobramento da Luz em meio ao Espírito (do seu Espírito confinado), em meio à Alma, em meio ao corpo,

permitindo fazer, de algum modo, o que eu chamaria de junção entre as diferentes Trilhas que vocês já
conhecem (que talvez já praticaram), empregaram e experimentaram.

Eu os escuto, então, agora.

***

Questão: qual distinção você faz ao chamar o nosso planeta de Terra ou de Gaïa?

Bem amada, a Terra, talvez você saiba, possui diferentes nomes.
Alguns destes nomes são chamados de comuns.

Outros nomes abordam a entidade Terra no seu aspecto de Consciência e vivente.
A palavra Terra, tal como utilizada em sua linguagem, significa, sobretudo, um espaço de vida sem Consciência

própria.
O fato de abordar o nome Gaïa leva irremediavelmente à Consciência que ali está associada, ou seja, a

entidade Gaïa, da qual a terra é uma das roupagens e não é, certamente, a única.
A Terra, assim como talvez saibam, pré-existe e continuará a existir em meio a outras Dimensões.

Dessa maneira, então, um nome usual pode, também, ser chamado em relação à sua história e à sua origem.
Assim, o nome mais antigo é Uras, vindo de Urântia.

***

Questão: poderia falar do Cubo Metatrônico e da sua prática?

Bem amado, a revelação da Luz Metatrônica ou do Cubo Metatrônico iria requerer um conjunto de
conhecimentos extremamente secos e extremamente abstratos.
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Vamos, se quiserem, efetivamente, ir para o mais simples e o que lhes foi
dado é, certamente, o mais sucinto possível, para não incorporar um

conhecimento exterior, a fim de privilegiar uma vivência Interior.
A forma do cubo é a forma geométrica perfeita, que contém todas as outras

formas.
Nesse Cubo Metatrônico existe uma série de arquétipos veiculados que

correspondem (assim como a forma sugere) a uma estruturação específica e
a uma disposição específica da Luz e da matéria (seja qual for essa matéria),

que não se limita absolutamente ao mundo de carbono, mas que vai bem
além.

Assim, o desenvolvimento do Cubo corresponde a uma forma de andamento da Luz na Luz e na forma,
permitindo pôr em sintonia a Luz e a forma, a fim de permitir a essa forma, literalmente, ser iluminada pela Luz.

Esse processo corresponde ao que lhes foi revelado, chamado de Trilhas, que ligam as Portas.

A primeira Efusão do Cubo Metatrônico localizou-se, quanto a ela, entre as diferentes Cruzes que existem na
cabeça (chamadas de Cruzes Crísticas anteriores, Cruzes Crísticas posteriores e Cruzes centradas), ligadas

diretamente à Lemniscata Sagrada e aos Quatro Pilares.

Assim, portanto, o Cubo está inscrito primeiramente em meio a uma estrutura compreendida na Coroa Radiante
da cabeça.

A revelação dessa Coroa Radiante da cabeça (através do Cubo Metatrônico) ocorreu por uma série de
Circuitos que achamos melhor não revelar a vocês quanto aos seus trajetos, existentes entre a cabeça e o

Coração.

A revelação da Luz ocorre, portanto, a partir do peito até a parte inferior do corpo, empreendendo uma série de
Circuitos chamados de Trilhas, ligando as Portas entre elas, essas Portas que representam, de certo modo, os

pontos de interação da Consciência Unificada com a Consciência dual.

Não é necessário entrar mais em uma análise intelectual ou complexa do que é chamado de Cubo.
Poderíamos, efetivamente, considerá-lo de um ângulo matemático, de um ângulo geométrico, de um ângulo

cosmológico, mas que nos levaria muito mais longe.
O importante, uma vez mais, mesmo em relação a isso, é viver a revelação da Luz e não compreendê-la.

Diversos elementos, que os Anciões julgaram bom dar a vocês, referentes às denominações dessas Portas
(que correspondem, como vocês sabem, às Estrelas) e às funções dessas Portas, também foram revelados.

Mas o conhecimento dessas funções não é a vivência dessas funções.
Assim, portanto, não é desejável sobrecarregar o seu mental, enquanto ele estando prestes a desaparecer.

***

Questão: por que tantos de nós, hoje, sobre este planeta Terra?

Bem amada, a noção de quantidade é muito relativa.
Nós somos também em grande número a inclinar-nos para o lado de vocês.

O número não é nada.
A escala de tempo, à qual você faz alusão, é uma escala extremamente restrita da história da humanidade.

Foram tempos imemoráveis, nos quais a Terra foi amplamente povoada.
É necessário, também, apreender que a época que está atualmente prestes a ocorrer é uma grande

experiência necessária, não para algumas almas, mas, mais, como a vontade de alguns Espíritos de participar
da Liberação.

De fato, sobre esta Terra, nem todos vocês têm a mesma idade, tanto em número de encarnações como no
nível da origem estelar.

Assim, muitos Irmãos, vindo das Estrelas, estão hoje encarnados, eu diria, pela primeira vez sobre esta Terra,
permitindo, da mesma maneira que vocês, Sementes de Estrelas, manter a estabilidade da Luz e permitir essa

revelação da Luz e a resolução na Luz de maneira mais evidente.
A experiência que é vivida, sobretudo no fim de um isolamento e de um confinamento, não provoca

consequências nem nefastas, nem pejorativas para uma Alma sendo criada nessa ocasião a partir de um
Espírito Livre.

Era importante, também, que o conjunto de Almas prisioneiras na matriz (chamadas, por vocês, de
desencarnadas, ou seja, que se situavam do outro lado da esfera astral) pudesse estar presente, há alguns

anos, o que explica a explosão demográfica (que ocorre e que tem ocorrido após a Segunda Guerra Mundial
desta Terra), permitindo ao máximo de Almas estar presente desse lado do véu e não do lado dos

desencarnados, assim como vocês denominam.
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No entanto, é importante esclarecer que cada morte (que ocorre agora, desde o mês de outubro) acompanha-
se, para as Almas que o desejarem, de uma dissolução da alma e de um regresso ao Espírito, com total

Liberdade.
Algumas almas, no entanto, decidiram viver, na carne, esse processo de Liberação, pois é essencial, para elas,

viverem essa Liberação deste lado do véu.

***

Questão: o que acontece quando um animal familiar, como um gato, deixa este plano?

Ele se junta ao que é chamado de Alma Grupo coletiva, ou seja, um reservatório de Vida que pode se
manifestar, sobre este mundo como em outros mundos, da mesma maneira que vocês.

O processo chamado de individualização da Alma não envolve todos os Espíritos, mas, efetivamente, alguns
Espíritos que optaram, em um futuro, em termos temporais, próximo, por experimentar os Mundos de carbono

Livres.

Assim, o que vocês chamam de animais domésticos, além paródia criada pelos Arcontes, representa,
realmente, um quadro favorável de Espíritos em via de individualização, ou seja, o processo inverso ao seu,

que é voltar para a Unidade.
No entanto, esse processo de individuação não será acompanhado de uma falsificação, obviamente, ou de

uma ruptura em relação à FONTE.
Assim, o processo de Unificação da individuação será tornado muito mais ligeiro do que o que tem sido o caso

até agora.

***

Questão: como podemos aceitar plenamente a encarnação sem nutrir a personalidade?

Vivendo.
O acesso à Unidade, a transformação da Consciência, tal como lhes é descrita desde certo tempo, é

simplesmente a perda e o desaparecimento da superioridade da personalidade.
A morte da personalidade não é, no entanto, a morte do ego, mas é, simplesmente, a vivificação desse ego e

dessa personalidade pelo Espírito.

Dessa maneira, então, o melhor modo de diferenciar se o seu ego (ou a sua personalidade) está sob a
influência real, unicamente, da sua personalidade e do seu ego (ou seja, confinado) ou se o seu ego e a sua

personalidade passam sob a superioridade do Espírito é, simplesmente, o nível de Alegria e de Paz que vocês
são capazes de manifestar e, também, é claro, os testemunhos Vibratórios da Presença e do seu contato com

a Alma e com o Espírito.
Assim, logo que o Espírito for encontrado, logo que o Espírito for revelado, for manifestado, a vida se torna

muito mais fácil, mesmo nesta Ilusão.
Não há, em caso algum, uma rejeição da vida.

A renúncia ou o Abandono à Luz não é, em caso algum, uma rejeição da vida, mas, efetivamente, uma
aceitação plena e total da vida, sob todas as suas formas, mesmo neste mundo.

De qualquer modo, enquanto vocês rejeitarem qualquer parcela do que vocês são, mesmo na personalidade,
vocês não podem viver o Espírito.

A transcendência, a transmutação e a metamorfose não são, em caso algum, rejeições de alguma coisa.
A borboleta forma-se no interior da lagarta.

Não pode existir borboleta enquanto a lagarta não compreendeu isso.

***

Questão: na passagem da lagarta para a borboleta, o casulo fica vazio. Ao que corresponde esta
fase de vazio?

A fase de vazio é a transição.
Isso não corresponde à morte, mas corresponde, realmente, à mudança Vibratória da passagem da lagarta

para a borboleta.
Isso é chamado de casulo.

Isso pode ser chamado, também, de mecanismo de estase ou, ainda, dos Três Dias.

***

Questão: é o que é chamado de Ponto Zero?

A passagem para o Ponto Zero é um mecanismo que foi chamado, parece-me, por São João (ou SRI
AUROBINDO, se preferirem), de Switch da Consciência.

A passagem para o Tempo Zero ocorre a cada vez que vocês transitam da sua Consciência da personalidade
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A passagem para o Tempo Zero ocorre a cada vez que vocês transitam da sua Consciência da personalidade
à Consciência Unitária.

A estase não é um Switch.
O Tempo Zero, nesse momento, não é completamente o Tempo Zero, mas, efetivamente, um processo de

estase, ou seja, de estabelecimento em uma Consciência intermediária, total, que corresponde à dissolução da
forma.

Dessa dissolução da forma, chamada de lagarta, vai corresponder a emergência de uma nova forma, chamada
de borboleta.

Esta nova forma, de acordo com a Vibração do Espírito, vai reencontrar-se em tal plano dimensional, em tal
sistema solar ou, literalmente, é dissolvida na FONTE.

Este mecanismo é um mecanismo que se poderia ser chamado de metamorfose.
É, efetivamente, uma mudança de forma através do que é chamado de metamorfose.

A metamorfose não pode, em caso algum, neste mundo, ser um processo imediato e instantâneo, ao passo
que, quando vocês passam de uma Dimensão Unificada à outra Dimensão Unificada, vocês mudam de corpo,

de Vibração, de forma, instantaneamente.
Esse não é o caso para passar de um mundo de carbono dissociado para um mundo, quer de carbono

Unificado, quer multidimensional.

***

Questão: a humanidade constitui uma linha específica de evolução da Consciência?

Bem amada, eu não estou certo de ter apreendido o alcance da sua questão.

Nós desenvolvemos, uns e outros (tanto no nível dos Arcanjos como dos Anciões), o fato de que não existe
evolução em meio a esta Terra, já que é um sistema fechado.

Existe uma evolução da Alma, mas essa evolução da Alma é confinante, ou seja, ela vai sempre para mais
materialidade.

Eu a remeto, para isso, ao que havia sido dito, por exemplo, pelo IRMÃO K, referente à polaridade da Alma.
Deste modo, então, o Espírito não tem que ser evoluído, já que ele é perfeito, de toda a Eternidade.

O princípio da falsificação os fez engolir, de algum modo, um princípio de evolução, de melhoria, da Alma.
A Alma é apenas um meio, entre o corpo e o Espírito, que não tem qualquer existência própria nos Mundos do

Espírito.
Assim, é perfeitamente possível falar de uma evolução da Alma, mas ela, no confinamento, será sempre uma
involução ligada a uma gravidade cada vez maior e a um confinamento cada vez mais profundo nas esferas

ditas da encarnação.
Não existe, do ponto de vista do Espírito, evolução em um mundo de carbono dissociado.

Essa evolução, tal como foi abordada em alguns ensinamentos espirituais ligados à Alma, é uma falsificação
chamada de natureza Luciferiana.

***

Questão: URIEL abordou a noção de canto, de cantar. Ele fala mesmo de notas. Se isso faz
referência a sons, há um desdobramento de diferentes níveis?

Bem amada, do mesmo modo que o Som da Alma é percebido e ouvido, do mesmo modo que o Som do
Espírito revela-se ao mesmo tempo que a revelação da Luz, existem, de fato, sete sonoridades diferentes para

a Alma.
Existem, do mesmo modo, sete sons diferentes para o Espírito.

Do mesmo modo, o Canto da Terra (ou Som da Terra) vai corresponder a sete graduações de notas (de
frequências) que se revelam, progressivamente e à medida que a Luz chega, terminando pelo Canto do

Espírito ou Canto do Cosmos, pois o Cosmos (além do seu confinamento), o Universo, é um Canto
permanente, que canta os louvores da Criação de um extremo ao outro das Dimensões, de um extremo ao

outro dos Multiversos e dos Universos.

Assim, portanto, a revelação da Luz, mesmo na Consciência humana, ocorre através de uma série de sons.
Esses sons foram chamados de Canto da Alma e de Canto do Espírito.

Não são únicos.
Eles são em número de sete.

Isso é exatamente o que havíamos anunciado (há agora alguns meses), referente ao aparecimento do Som da
Terra e do Canto da Terra, do mesmo modo que o aparecimento, em alguns lugares da Terra, do Canto do

Céu (que começa a se fazer ouvir), que corresponde ao desaparecimento (ou, em todo caso, ao
deslocamento) dos envelopes isolantes da Terra, ou seja, a ionosfera, a magnetosfera e heliosfera, pondo fim

ao seu confinamento.
Esse é um Canto e poder-se-ia, efetivamente, chamá-lo de Canto da Liberação, chamado em outras tradições,

de Canto da Fênix ou de canto da Shekina.

***
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Questão: estes Sons já estão em nós?

Bem amada, de toda a Eternidade, tudo sempre esteve em vocês.
Nada do que vocês chamam de exterior tem existência própria.

É apenas a projeção da Consciência, ela mesma, que os faz considerar outro ser humano como exterior a
vocês mesmos.

Tudo o que é criado está, potencialmente, presente em vocês.
Resta, apenas, revelá-lo, mesmo neste corpo.

Jamais foi autorizado cortar completamente a conexão total com o Espírito.
Tudo o que se revela, hoje, sobre este mundo, está presente em vocês.

A formiga está presente em vocês.
A Lua está presente em vocês.

A FONTE está presente em vocês.
Tudo o que os seus olhos percebem, como imagem e visão (como lhes foi explicado), corresponde a um

princípio de confinamento, de separação e de divisão que corresponde apenas a uma visão fragmentada (e
fragmentária) da Consciência, que não tem qualquer realidade assim que vocês penetram na Luz.

***

Questão: por que essa escala de sete sons, enquanto passamos para uma escala de doze?

Vocês não estão ainda ali.
Vocês têm acesso apenas a sete Sons, do mesmo modo que a maior parte de vocês (apesar da revelação da
Luz Metatrônica e dos Novos Corpos) veicula-se, ainda (até prova em contrário), apenas nos veículos que lhes

são mais conhecidos: o corpo físico, o corpo etéreo, o corpo astral, o corpo mental.

***

Questão: nós seríamos os únicos a perceber apenas sete sons?

Inteiramente, como em qualquer mundo ainda não liberado da falsificação.

***

Questão: há uma relação entre a origem estelar e o animal totem?

Bem amado, a resposta não pode ser unívoca.
Em certos casos, sim, em outros casos, absolutamente não.

Em resumo (e dito diferentemente), todos os animais, chamados de totem em algumas tradições xamânicas,
não são Linhagens.

Além disso, a Linhagem situa-se no plano do Espírito.
O animal totem situa-se no nível da Alma ou, de preferência, das colorações da Alma.

***

Questão: a Alma é levada a dissolver-se se ela é um meio entre o corpo e o Espírito?

Bem amada, se você se juntar ao seu Espírito, sim.
A Alma não é mais de qualquer interesse.

Apenas vai persistir o Corpo de Estado de Ser e as suas funções.
Agora, se sua evolução estiver ligada à persistência de uma forma de carbono, a Alma ainda vai existir.

A Alma existe nos Mundos de carbono Unificados.
Ela não existe a partir da 5ª Dimensão.

As famílias de Almas, os princípios de Almas Irmãs, é uma especificidade ligada aos mundos de carbono.
O Espírito, sendo a totalidade, não tem necessidade de qualquer Alma, nem de qualquer meio.

***

Questão: por que os Geneticistas de Sírius criaram um corpo humano para as Consciências que desejavam
viver a experiência de afastamento da FONTE?

A forma humana não é uma falsificação.
O que é uma falsificação é o confinamento do ser humano, ou seja, a ruptura, mais ou menos total, mas não
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completa, da FONTE.
A forma dita humana, como qualquer outra forma humanoide de carbono, é uma forma real de vida.

Antes da falsificação existiam muitos povos sobre a Terra, de forma humanoide, como delfinoide, e outras.

Bem amada, uma forma de vida que evolui na água deve possuir barbatanas.
Uma forma de vida que evolui no ar deve possuir o que são denominados pernas e braços, seja qual for o

comprimento desses braços e dessas pernas, independentemente do número de dedos.
Nas formas de carbono Unificadas existem seres humanoides cujas condições de vida modificam a fisiologia.

Assim, por exemplo, os Vegalianos da 3ª Dimensão Unificada são muito menores do que o humano.
Eles possuem apenas quatro dedos.

Os orifícios não são os mesmos.
As funções fisiológicas elementares não são as mesmas.

A vida, além da Criação de um plano Dimensional, calca-se, de certo modo, sobre o meio no qual ela evolui.
As condições fisiológicas deste planeta, além de qualquer noção de falsificação, não são absolutamente as

mesmas que sobre um outro planeta.
A vida (seja qual for a sua manifestação de criação de Consciência) é obrigada a obedecer a uma série de

comprimentos de ondas, expressos pelo que está presente em um planeta, em especial o que é chamado de
força gravitacional, não confinante.

A qualidade e a quantidade de Sol presente, de fonte de luz, vão induzir, nos espectros emitidos, determinada
característica de materialização da vida e torna impossível outra forma de criação de vida.

Existem arquétipos, que eu chamaria de arquétipos criadores ou de Gênios Criadores, que prefiguram uma
função, um órgão em qualquer metabolismo vivo.

A forma, a função específica de um mesmo órgão, não é a mesma de acordo com o mundo no qual ele evolui,
devido, eu diria, aos comprimentos de ondas e às forças em presença.

Por exemplo, como vocês sabem, os órgãos que guardam a Porta de CRISTO, denominados fígado e baço,
são os órgãos que foram falsificados (com o cérebro), nesta Dimensão, porque eles estão diretamente ligados
à entrada das energias no corpo e, portanto, à entrada de formas eletromagnéticas existentes em um mundo de

superfície ou intraterrestre.

Assim, no nível do fígado (ligado à Visão), existe uma série de comprimento de ondas, perceptíveis e
acessíveis, não unicamente pela vista.

Dessa maneira, a função segue, de algum modo, o arquétipo do órgão e especializa-se em função do terreno
ou do ambiente encontrado.

Um Vegaliano não tem necessidade do fígado, na medida em que ele não come.
O ritmo cardíaco, ele mesmo, que vocês chamam, sobre esta Terra, de ritmo de dois tempos, ao nível dos

Vegalianos, não apresenta essas estruturas de dois tempos.
Aí, também, as frequências encontradas, as restrições eletromagnéticos, não são as mesmos aqui e ali.

***

Questão: quando o Céu se abrir, todos nós vamos poder ver?

Na Consciência Unificada não pode existir qualquer separação e qualquer confinamento.
Isso é extremamente difícil de conceber para o seu cérebro.

É algo que apenas se pode viver na própria experiência.

A não separação (ou a não separatividade), a não compartimentagem e a não fragmentação, não é um conceito
intelectual a elucidar, mas é uma experiência para ser vivida, pois não há qualquer palavra que poderia

corresponder (na sua linguagem e em qualquer linguagem) à realidade da Unidade.
É nesse sentido que, em todos os tempos, em todas as tradições e em todas as culturas, é impossível fazer

compartilhar a experiência da Unidade.
Vocês podem compartilhar conceitos, podem compartilhar crenças, podem compartilhar ideias, mas não

podem compartilhar a Unidade.

***

Questão: nesses outros planos, se não houver mais personalidade, haverá uma identidade
Vibratória?

Sim, que não está nem localizada no tempo, nem no espaço.
Essa identidade Vibratória é comum e diferente para cada Espírito e ela muda conforme a gama de

frequências que vocês experimentam, de acordo com as Dimensões que vocês vivem, de acordo com o
estado em que vocês estão, de acordo com o estado Dimensional.

Essa identidade, portanto, não está localizada em um tempo e em um espaço, como aqui.
Vocês não podem dizer, em espírito, que vocês são um corpo, mas vocês são o conjunto dos corpos.

É nesse sentido que é impossível fazê-los compreender a Unidade enquanto vocês mesmos não a tiverem
vivido.

Nenhuma palavra, nenhum quadro pode dar conta, de qualquer maneira, da Verdade do Espírito, que não é o
caso para a Alma, porque uma música, uma pintura, uma escultura pode comovê-los, recordando-os a
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sensibilidade da Alma, mas, em caso algum, isso é possível para o Espírito.
As Leis ou Regras do Espírito estritamente nada têm a ver com as leis da Alma ou as leis do corpo.

***

Questão: vocês nos falam frequentemente dos Vegalianos por que temos uma relação especial com
eles?

Bem amado, a palavra foi mal escolhida.
Os Vegalianos têm uma função e um papel extremamente precisos em meio a este mundo, já que eles são

chamados, eu os lembro, de Anjos do Senhor.

São eles que, Vibratoriamente, sem, no entanto, estarem confinados, estão mais próximos da Vibração desta
Terra, na sua Essência.

Isto não é uma relação, mas uma ressonância que os torna aptos, digamos, a intervir neste mundo, para
aqueles que isso for necessário.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, eu rendo Graças pelo seu acolhimento, pela
sua escuta e eu lhes digo, então, até muito em breve, com todo o meu Amor.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article6057.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-5_aout_2011-article6057.pdf
05 de agosto de 2011

(Publicado em 06 de agosto de 2011)

***

Versão do francês: Célia G.  http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça do Amor esteja em vocês.
Eu venho, neste espaço, como Arcanjo da Relação e do Amor, e como Embaixador do Conclave Arcangélico,
a fim de lhes dar uma série de elementos referentes ao que é vivenciado, no corpo e na Consciência, durante a

aproximação da Vibração CRISTO de sua Consciência.

***

Primeiramente, compreendam que esta aproximação acontece, antes de tudo, como um desdobramento e
um desvendamento, no Interior de vocês mesmos.

Mesmo se, é claro, aí também, o que se desenrola no Interior de vocês mesmos, desenrola-se, do mesmo
modo, em seus Céus e em sua Terra.

Retomemos, antes de tudo, alguns elementos referentes aos preparativos que ocorreram, desde algum tempo,
com relação a esse retorno.

Para começar, é preciso compreender que a Consciência, tendo evoluído em um contexto específico, que foi
o seu nesta encarnação, manifesta-se, cria-se ela mesma em meio a certo número de contextos, certo número

de leis, certo número de mecanismos, compreendidos e inclusos no que foi
denominado confinamento eaprisionamento.

A Consciência então teve por hábito funcionar segundo os princípios e as leis que regem este mundo, mas
que não são as leis e os princípios que regem Os Mundos.

Portanto, a Consciência está, de algum modo, habituada a ser limitada, a ser confinada, a exprimir uma série de
elementos próprios da consciência do confinamento (ou consciência da personalidade, ou limitada).

Foi preciso então, gradualmente, incorporar, nesses próprios limites, certo número de elementos novos que
propiciaram viver, desde agora dois anos, as Núpcias Celestes e, mais recentemente, o desdobramento da Luz

Metatrônica e a conclusão, de qualquer forma, do ‘programa da Luz’ referente ao retorno deste mundo à Luz
verdadeira.

ANAEL - 6 de agosto de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Isso se instalou em um tempo específico deste mundo correspondendo, digamos, a uma geração.
Houve então um processo de efusão e de infusão de Luz Vibral, sendo realizado por etapas e de maneira

progressiva, levando um número importante de seres humanos, e em todo caso suficiente, a ‘bascular’ [passar
bruscamente de um estado a outro].

Este número suficiente de seres humanos vivenciou processos comuns.
Esses processos comuns seguem, entretanto, um cenário que não é o mesmo para cada Consciência, mas

que leva, em última análise, a preparar, de alguma forma, o retorno de CRISTO.
E vocês estão, agora, nesses momentos de conclusão.

***

Houve, inicialmente, a descida do que foi denominado Espírito Santo, uma qualidade Vibratória da Luz Vibral,
de polaridade muito feminina.

Tendo, pouco a pouco, se aproximado deste mundo e da Consciência humana, para aqueles de vocês que
estavam mais próximos da receptividade desta Consciência.

Isso ocorreu, é claro, entre os primeiros, aqueles que foram chamados de Sementes de Estrelas: Seres
fechados em um corpo humano, mas não sendo especialmente deste mundo, e, principalmente, ainda

portadores de determinadas Vibrações, longínquas certamente, mas que estavam nos Mundos Unificados.
Essas Sementes de Estrelas foram, de algum modo, os pioneiros da abertura da Consciência à Nova

Consciência.

***

Isso se traduziu, inicialmente e em um primeiro momento, pelo fato de receber, ao nível da cabeça, uma
energia particular, uma Consciência particular, ativando o que era chamado, naquela época, há uns trinta anos, o

terceiro olho e o sétimo chakra.
Juntando, de alguma maneira, as energias do sétimo chakra e do sexto chakra, para conseguir um

desdobramento total da Luz na cabeça.
Contribuindo, então, para despertar o que era denominado Coroa Radiante da cabeça, e uma série de Pontos

de Vibração nesta cabeça, e uma série de Eixos específicos no plano Vibratório.
Esses esboços de Luz também permitiram, gradualmente e à medida, ao Espírito Santo descer no que foi

chamada de Sushumna, ou Canal Mediano da coluna vertebral.
Esta energia descendente, denominada Shakti (ou Shekina, ou Luz do Espírito Santo), veio então, em um

movimento descendente, penetrar o corpo através desta Sushumnapara poder, após certo período de tempo
(que foi muito longo nas primeiras vezes, e extremamente rápido nessas últimas vezes), ir abrir o conjunto dos

chakras até encontrar, ao nível do que é conhecido como Sacro, uma energia específica
denominada Kundalini.

Gradualmente e à medida da descida desta energia, uma série de novas
frequências foi ativada, correspondendo às cinco Frequências Metatrônicas

[OD – ER – IM – IS – AL] e aos cinco Novos Corpos [8º - 12º Corpos].
Esses Pontos de Vibração contribuíram, eles também, à sua maneira, para

revelar a Coroa Radiante da cabeça e para ativar pontos de frequência,
chamados de Doze Estrelas.

***

E depois, progressivamente, gradualmente e à medida deste período, e sobretudo nos últimos momentos das
Núpcias Celestes, ativaram-se novas estruturas, e em particular a Lemniscata Sagrada, permitindo fazer a

junção entre a Coroa Radiante da cabeça e do Coração.
Tendo permitido, para alguns de vocês, ativar a Coroa Radiante do Coração, e despertar o que foi chamado de

Fogo do Coração ou Fogo do Espírito.
Gradualmente e à medida, a progressão da Luz Vibral, em seu componente do Espírito Santo, ao qual se

mesclou, durante as Núpcias Celestes, a Radiação do Ultravioleta e a Irradiação d’A FONTE, permitiu,
progressivamente, pôr em prática estruturas de acolhimento.

Estas estruturas de acolhimento evoluíram de maneira a preparar a Consciência, em seu contexto de referência
habitual do confinamento, a considerar a hipótese de umaoutra Consciência e de um outro estado possível da

Vida.
 Conforme o grau de aceitação, ou até mesmo de Abandono à Luz, ocorreu, ao mesmo tempo, o Despertar do
Coração em seus diferentes componentes, tanto da Nova Tri-Unidade como da frequência incluída ao nível da

zona torácica (denominada OD e ER).
Tendo revelado a Nova Tri-Unidade inscrita no Ponto central do chakra do
Coração, no Ponto central do chakra de Enraizamento da Alma e no Ponto
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central do chakra de Enraizamento do Espírito.
Esta Nova Tri-Unidade foi realizada durante a festa do Arcanjo MIGUEL, em 29

de setembro do seu ano passado.
Naquele momento, a Redenção estava em andamento.

O que queria dizer que o Triângulo da falsificação, inscrito em meio ao terceiro
olho, pôde se revelar, inverter-se e repor, de alguma forma, as Vibrações no

local e a Consciência no local.
Corrigindo progressivamente, esses últimos meses, o Eixo falsificado

ATRAÇÃO / VISÃO, recolocando-o em meio ao ALFA e ÔMEGA, na justeza
daLemniscata Sagrada.

Paralelamente a isso, para alguns de vocês, o Fogo do Sacro pôde despertar,
possibilitando então a ‘alquimia’ que vocês vivem agora, e reunificando as Três

Lareiras.

***

Esta abertura de uma das Três Lareiras ou das Três Lareiras levou-os, agora, a experimentar outras coisas.
A Consciência do Estado de Ser, devido ao desdobramento do Corpo de Estado de Ser nas novas Trilhas, nos

novos Pontos de Vibração do corpo, e nas Estrelas da cabeça, permitiu remodelar, estritamente ao idêntico,
seu Corpo de Estado de Ser presente no Sol.

Ele foi então literalmente reconstruído pela Luz Vibral e está, doravante, pronto para acolher a Presença
CRISTO, e não mais CRISTO, em Verdade e em Unidade, mas a Verdadeira Presença da Luz Branca.

O Fogo do Espírito aumentou, o fogo do ego começou a se acalmar, para alguns de vocês, contribuindo (o
conjunto desses eventos, Vibratórios e de Consciência) para viver agora o desdobramento que eu qualificaria

de ‘final’, a partir de amanhã, realizado pelo Anjo METATRON.
Abrindo assim, em vocês, o último canal de recepção d’Aquele que lhes disse ser o Caminho, a Verdade e a

Vida: Princípio Crístico, ou princípio do Logos Solar, ilustrado pela Vibração CRISTO-MIGUEL.

***

Isso permite, agora, e somente a partir de agora, realizar, em vocês, a última ‘alquimia’.
Esta última alquimia vai se refletir na Consciência e na Vibração já que as duas estão religadas.

A primeira dessas Vibrações refere-se ao Ponto denominado KI-RIS-TI, presente entre suas omoplatas, que já
havia sido relatado pelo Mestre RAM, desde alguns anos, referindo-se justamente ao Coração, ao chakra do

Coração, e a um mecanismo de Pacificação.
Esta zona, específica, não é unicamente o local que penetra, no corpo físico, o chakra do Coração.

Mas é também um local de alquimia particular, onde as energias da Kundalini, que subiram ao longo do que é
denominado, doravante, não mais Sushumna, mas Canal do Éter (porque forrado de Partículas ditas

Adamantinas), permitem realizar uma nova abertura ao nível do chakra do Coração.
Esta nova abertura está, bem precisamente, nas costas, entre as omoplatas, o ponto onde penetra diretamente

CRISTO (ou, em todo caso, onde Ele ressoa em vocês), por esta Porta específica do chakra do Coração
situado na parte de trás do corpo.

***

É então possível, já desde algum tempo, mas principalmente desde algumas semanas, para alguns de vocês,
perceber, sentir uma Vibração, um calor ou uma dor, presente entre as omoplatas,

correspondendo a esta alquimia de CRISTO se preparando para revelar-se no conjunto da
Consciência.

Isso se reflete, também, pelo aparecimento de alguns potenciais existentes nesses Circuitos
‘centrais’ de desdobramento, entre OD e ICI, e KI-RIS-TI e CLAREZA.

Este desdobramento vai permitir, nesta alquimia particular, conscientizar a Presença CRISTO,
dando-lhes acesso à Luz Branca e à percepção do Amor CRISTO, tal como lhes foi expresso e

revelado por IRMÃO K (ndr: ver a canalização de IRMÃO K, de 6 de agosto).
Isso ocorre por episódios, por sopros, em suas noites ou em seus dias, em frequências (vocês

têm talvez notado) cada vez mais importantes, em quantidade como em duração.
Naquele momento, pode nascer, em vocês, não mais o Impulso da Luz, mas o Impulso

CRISTO ou Impulso do Espírito.
 É pelo Impulso do Espírito, através de uma parte da Lemniscata Sagrada, e nas zonas compreendidas entre o

ponto OD, o chakra do Coração e o ponto ER, que se realizam o nascimento de CRISTO, a emergência de
CRISTO, e sua própria Ressurreição na Luz.
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***

O conjunto dos mecanismos está totalmente concluído, já que as Trilhas foram reveladas, desde o
desdobramento do Cubo Metatrônico, nesse Templo que é seu corpo.

O templo está agora preparado.
Ele está limpo, como Ele próprio o dizia, para acolher Seu Retorno em vocês.

Os primeiros sinais e sintomas da chegada de CRISTO são então esta Vibração em suas costas, traduzindo-
se, é claro, por uma acentuação de uma de suas Coroas Radiantes, ou do conjunto das Coroas Radiantes.

Paralelamente a isso, alguns de vocês começam a experimentar diretamente, mais frequentemente à noite, um
processo denominado Fusão em CRISTO, ou Dissolução na Luz Branca, levando a este Amor CRISTO onde

mais nada é importante do que a Luz CRISTO.
Em seus dias, as modificações do fogo do ego tornam-se importantes, fazendo-os, pelo Impulso do Espírito e

não mais da alma, desengajarem-se de certo número de processos.
Os Impulsos do Espírito são ainda mais claros do que os Impulsos da alma, porque eles se traduzem por certa

forma de rapidez, de fulgurância (do pensamento, das decisões) e por uma parada quase total do mental, a
certa altura e em certos momentos.

***

Os preparativos finais, realizados pelo Anjo METATRON, a partir de amanhã, abrirão amplamente as comportas
do Coração, a fim de que a Consciência CRISTO-MIGUEL seja definitivamente instalada em vocês, entre o

período que vai de amanhã até o final de setembro.
A chegada da Luz, em vocês, na totalidade, na Nova Consciência, corresponde também ao desdobramento da

Luz Branca bem mais amplo e bem mais intenso do que o que muitos de vocês observam em seus céus.
Primeiro, as Partículas Adamantinas que, como vocês têm notado, estão cada vez mais densas, cada vez mais

próximas, cada vez mais rápidas e cada vez mais diretas.
Em certos momentos, em suas noites, a Malha Etérea da Terra revela-se a vocês, Presenças revelam-se a

vocês, e vocês veem cada vez mais distintamente, pela Visão Etérea, o que é chamado de Partículas
Adamantinas e Partículas de Luz.

Vocês estão, bem exatamente, no momento em que a Consciência da Nova Dimensão se revela, enquanto a
consciência da antiga dimensão se extingue.

Há, portanto, uma sobreposição da consciência, ao nível coletivo como ao nível individual, que pode requerer
decisões e modificações extremamente brutais, até mesmo violentas, tanto de sua situação Interior como da

situação exterior.
Tanto a título individual como a título coletivo.

***

Isso contribui para aprimorar a vinda de CRISTO, o desdobramento em sua Consciência.
Naquele momento, as percepções do Fogo tornam-se mais intensas.

A percepção de Vibrações torna-se mais densa, mesmo ao nível desse corpo, esta densidade contribuindo
para sua leveza.

O corpo pode se tornar pesado, mas a Consciência se torna cada vez mais ampla e estendida, dando-lhes
acesso a percepções novas.

Além da Visão Etérea (que não é constante para todo mundo), vai se desenvolver a capacidade para manifestar
a Consciência Unificada, para perder, pouco a pouco, oscondicionamentos, para perder, pouco a pouco, o

conjunto de apegos, e para perder, pouco a pouco, o conjunto dos medos.
Gradualmente e à medida que a Luz CRISTO progride, e que a Presença CRISTO se instala, vocês constatam

(e vocês constatarão cada vez mais facilmente) o desaparecimento de uma série de coisas que eram, para
muitos de vocês, seu cotidiano, através de feridas, de sofrimentos ou de outras coisas.

Em qualquer caso, ninguém poderá mais ignorar, mesmo aqueles que ainda não abriram uma das Coroas
Radiantes, a mudança em andamento.

Mudança tanto Interior como exterior porque, como vocês sabem, o Interior e o exterior apenas estão ligados a
uma distorção da Consciência, tendo feito refletir sua própria projeção em uma Ilusão.

***

Tudo isso se revela, doravante, em grande velocidade.



Todo dia, a partir de amanhã, o conjunto de manifestações dos seus corpos, o conjunto de manifestação do
Corpo Planetário, vão propiciar a dissolução total e completa de tudo o que era falso e ilusório.

Em vocês, novamente, como no exterior de vocês.
Retenham que quanto melhor e mais vocês acolherem o CRISTO, melhor e mais vocês viverão esta última

transformação, com a maior das facilidades.
É como se as lembranças de antigamente se afastassem de vocês.

Como se vocês não tivessem mais essas lembranças, que vocês apenas tivessem mais a Presença palpitante
e Vibrante de CRISTO, em vocês, da Luz Branca.

Todo resto, sem qualquer exceção, é chamado a dissolver-se.
Evidentemente, dependendo de suas resistências (ou da ausência de resistências) procedentes do fogo do

ego, vocês viverão este período com mais ou menos felicidade, mas, em qualquer caso, na felicidade.
Mesmo se isso, nos primeiros dias, pode lhes parecer difícil, até mesmo extremamente difícil, retenham que

isso não irá durar.
De qualquer maneira, não mais do que o tempo necessário para o desaparecimento total do fogo do ego.

***

Deste modo, então, a Terra decidiu viver sua Ascensão Final.
Isso está inscrito, é claro, desde tempos imemoriais, mas era preciso viver emanifestar.

O retorno da Luz foi previsto desde a partida dos Gigantes desta Terra, há mais de 320.000 anos (em termos
Terrestres).

Vocês chegaram, agora, ao final da história falsificada.
Vem aí o início da Liberdade.

Vem aí o início de sua Dimensão, real e verídica, de Sementes de Estrelas, de Seres de pura Luz.
Então, nós lhes pedimos, em nome dos Arcanjos, para não escutarem o que eu chamaria de ‘profetas da

desgraça’, falando-lhes de destruição, falando-lhes de punição, de julgamento ou de castigo.
Porque nada disso pode existir, no Amor e na Graça.

Nada disso é Verdadeiro, na Unidade.
Tudo isso são apenas projeções.

E uma série de profecias que foram dadas, mesmo no Livro o mais Santo, chamado de Apocalipse de São
João, era apenas um código Vibratório, destinado a fazê-los tomar consciência do que vocês São, e levá-los ao

que vocês vivenciaram até hoje.

***

CRISTO vem de novo chamá-los, um a um.
Os Anjos do Senhor, presentes em seus Céus, escolherão o momento oportuno para realizar sua missão.

Eu não me estenderei, novamente, em relação a isso, porque isso foi dito e repetido.
Retenham que há numerosas Moradas na Casa do Pai, que seu Futuro na Luz está inscrito, por toda

Eternidade.
O fim do efêmero confirma o retorno à Eternidade, como lhes disse o Anjo URIEL.

É a isso que vocês são convidados: ao último Banquete, ao último Enlace.
Aquele que vocês viverão com CRISTO.

Os sinais de suas vidas, os sinais desse corpo, as percepções Vibratórias (desse corpo e da Terra), tornar-se-
ão, doravante, cada vez mais marcados e marcantes.

O fim da Ilusão alcança, prioritariamente, o conjunto das falsificações tendo-lhes conduzido ao confinamento
cada vez mais violento.

Lembrem-se de que em meio á Luz, nada irá lhes faltar.
Porque a Luz é completa e nutre todos os estágios do Ser, neste mundo, como no futuro Mundo.

Nada deve preocupá-los.
Em meio à Unidade e em meio ao CRISTO, vocês são inteiros, e vocês são perfeitos.

A Luz é Inteligência.
Ela vai lhes demonstrar, de maneira cada vez mais flagrante e evidente, a cada dia de sua vida, a cada sopro de

sua vida, a partir do instante em que vocês a aceitam.

***



Uma série de elementos deve morrer.
Tudo o que é efêmero deve morrer para nascer o que é Eterno.

Isso se refere a todas as instituições, a todos os setores da vida não estando em concordância e em sintonia
com a Luz CRISTO, cumprindo assim, efetivamente, algumas profecias.

Mas lembrem-se de que, antes de tudo, essas profecias anunciam o Retorno de CRISTO.
Os Anciãos, em outras tradições, falavam do Retorno da Luz, do que é chamado o Rei dos Céus, em seu

Templo Interior, em seu Coração.
Quanto mais vocês forem com CRISTO, mais vocês irão se desvencilhar dos elementos

denominados medo, sofrimento ou privação.
A Consciência, aquela de CRISTO, unida à sua, irá guiá-los, de maneira segura, para seu Futuro.

Vocês perceberão, cada vez mais, as outras Dimensões, mesmo nesta Dimensão que ainda existe.

***

A fase de ‘dissolução total’ entrará em ação a partir de amanhã.
Portanto, o conjunto do Conclave pede sua preparação Interior a mais Alegre, a mais Feliz e a mais Crística.

Vocês são Sementes de Estrelas.
Nós jamais empregamos uma palavra para dar-lhes prazer, mas apenas para exprimir a Verdade essencial de

sua Essência.
O Anjo URIEL, responsável pela Passagem, se expressou a vocês na Vibração dessas palavras.

Eu me expresso, hoje, enquanto Arcanjo da Relação e Embaixador do Conclave, como um elemento formal,
inscrito em sua realidade, e chamado a se manifestar em tempos extremamente breves.

***

Vocês, como Sementes de Estrelas, conseguiram atenuar o desdobramento da Luz, a fim de que nada viesse
macular o retorno de CRISTO.

Lembrem-se de que em meio à Luz CRISTO, vocês verão, de maneira cada vez mais nítida, seu Futuro, seu
porvir, na Luz.

É isso que nós necessitamos de vocês.
E se vocês ali estão, ali estão para Ser.

Ser é um estado de Consciência, é uma Alegria Interior.
O mais importante não é o que vocês fazem, mas o que vocês São.

O que vocês são capazes de acolher, na Luz.
O que vocês são capazes de manifestar, na Luz.

Pela doçura.
Pela Humildade.

Pela Simplicidade.
Centrados em seus Quatro Pilares.

É assim que irá se desenrolar, em vocês, o desdobramento de CRISTO, sua Ressurreição.
Levando-os a viver a Unidade em sua totalidade.

***

O que nós vamos dar, os Anciãos, algumas Estrelas e eu mesmo, referente a este último desdobramento da
Luz Branca, é, de certa maneira, a última obra a ser construída em seu Templo Interior.

Permitindo fazer desaparecer, por completo, o que pode restar na consciência do ego (ou da personalidade)
como obstáculo ao estabelecimento completo de CRISTO em vocês.

Vocês apenas têm que seguir as linhas de menor resistência.
Porque a Luz é, e será sempre, independente do pandemônio do mundo, o Caminho de menor resistência.

O Caminho da Alegria, da Verdade e da Vida.
Vocês poderão verificá-lo, a cada sopro, todo dia, com uma acuidade cada vez mais importante.

E com uma Verdade cada vez mais estabelecida.

***



Todo o Conclave Arcangélico os aguarda e os acolhe, doravante, a cada minuto.
Há apenas que ressoar nossa Presença em vocês.

Como lhes dissemos, o conjunto do Mundo e dos Universos, a totalidade das Consciências presentes nos
Universos, no infinito dos Multiversos, já estão em vocês.

O que vai cessar é simplesmente a projeção do mental, a projeção dos medos, a projeção das Ilusões e
do confinamento.

***

Assim, em nome do Conclave Arcangélico, nós lhes desejamos um bom Acolhimento de CRISTO.
Nós amamos vocês.

E nós acompanhamos esta Passagem final.
Quanto à data, ela é agora.

Esse agora, que é, de fato, HIC e NUNC, foi-lhes anunciado desde o mês de março pelo Ancião, o venerável
Comandante dos Melquizedeques (ndr: O.M. AÏVANHOV).

Este HIC e NUNC termina no período que vocês vivem.
Um Ciclo é completado.

Doravante, não haverá mais Ciclos, haverá a ‘Consciência Una’.
A Alegria Eterna de sua Consciência.

A Liberdade a mais total.
Vocês irão descobrir, na totalidade, o Desconhecido.

Aí onde está a Alegria.
Aí onde está a Verdade.
O Caminho está aberto.
A Verdade vem a vocês.

Vocês irão reviver, em Verdade.

***

A focalização de sua própria Consciência e de sua própria Atenção, ao nível dos Pontos
da Lemniscata Sagrada, como dos Pontos correspondentes às Trilhas OD-IC e KI-RIS-TI-CLAREZA, é o pivô

central da manifestação de CRISTO.
É nesta ressonância, na Consciência colocada com Atenção sobre o ponto KI-RIS-TI, que vai se viver o

Impulso CRISTO e a penetração CRISTO, integralmente, em sua Consciência.
Nós contamos, doravante, todo dia, com vocês, sempre no mesmo horário (ndr: das 19h00 às 19h30, hora

francesa [das 14h00 às 14h30 – hora de Brasília; das 18h00 às 18h30 – hora de Lisboa]), mas doravante com
a Consciência que, como vocês o viverão, será cada vez mais no Branco.

Principalmente se a Atenção se coloca entre as omoplatas, no meio de suas costas.
Porque aí é a Porta de entrada d'Aquele que disse que viria como um assaltador na noite.

E a noite é para logo.
É aquela que precede a Luz.

***

Eis o que o conjunto do Conclave me pediu para transmitir-lhes.
Não haverá espaço para perguntas no momento, o tempo que vocês podem se apreender, em Consciência e

em Verdade, do que eu acabo de dizer.
Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Luz, que a Lei do Um seja sua Morada.

Eu sou ANAEL Arcanjo, e meu Amor está em vocês.

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, nós estamos, juntos, em Comunhão.
Eu estou Aqui para dialogar com vocês e para conversar e, sobretudo, hoje, para responder às suas perguntas.

Então, eu lhes transmito todo o meu Amor e lhes dou a palavra.

***

Pergunta: o que é a Visão Etérea?

Bem amada, a Visão Etérea está diretamente ligada à ativação de uma parte da Lemniscata Sagrada situada
sobre a aresta do nariz.

É um dos Siddhis (ou poderes mais elevados da alma) que está voltado para o Espírito.
Isso corresponde à capacidade para ver, pela ativação do que é chamado de 12º Corpo, ao nível da ponta do
nariz, reunindo-se ao Ponto AL do Triângulo Luciferiano revertido, permitindo dar acesso à Visão do Éter, ou
seja, ao que subtende o Universo físico, as forças estruturantes e atuantes neste mundo, mas também no

conjunto dos Universos.
Esta força estruturante e atuante é chamada de Malha Etérea.

É esta Vibração que permite ligar e ajustar entre eles o conjunto das Dimensões e dos Universos.
Esta Visão, é claro, foi-lhes retirada durante a falsificação e é ela que se estabelece, para alguns de vocês.

Ela lhes dá a capacidade para perceber, cada vez mais claramente, com os olhos abertos, pelos olhos, o que é
chamado de Éter e também o conjunto das forças que subtendem então a manifestação.
É uma das vias de acesso à Unificação da Consciência, por intermédio desse 12º Corpo.

Isso propicia um conjunto de Vibrações, existentes na aresta do nariz, ao redor dos olhos, no palato e na
bochecha.

Ela permite realmente ver, com os olhos abertos, o Éter.

Anael - 11 de agosto de 2011
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Ela dá a Visão no nível do Sol, do que circunda o Sol.
Ela dá a Visão no nível, por exemplo, da Lua, do que circunda a Lua.

Ela dá, para o ser humano, a capacidade para ver o que contorna o corpo humano, chamado de Éter.

***

Pergunta: a data de 28 de outubro é uma data limite para a humanidade?

Bem amado, esta data (como vocês sabem e isso, aliás, lhes foi anunciado pelo próprio Arcanjo MIGUEL) é
um prazo quanto à evolução da consciência.

Ela corresponde então a uma data limite para a transformação da consciência da humanidade.
Mas, lembrem-se de que somente a Terra decide o dia exato da sua Libertação e que a consciência humana irá

acompanhar, naquele momento.
Naquele momento, tudo terá sido cumprido, no Plano da Consciência.

Agora, será que a Terra terá Liberado totalmente a sua Nova Dimensão, naquele momento?
Serão vocês, vocês mesmos, Liberados, na totalidade?

Ninguém tem a resposta hoje.
Tudo irá depender de uma série de elementos que devem se revelar, em seus Céus e sobre a Terra, que deve

corresponder ao Anúncio do desdobramento final, do retorno final, da Luz Unitária.
Como vocês constatam em seus Céus, particularmente ao entardecer e à noite, a Luz Branca está cada vez

mais compacta e cada vez mais presente.
Ela também está cada vez mais presente e cada vez mais compacta quando se aproxima da sua Porta

posterior (ndr: o ponto na parte de trás do chakra do Coração, entre as omoplatas), dando, para alguns de
vocês, a capacidade para penetrar mais profundamente os estados de Unidade da Consciência.

Portanto, certamente, este período que se abre agora e que vai até esta data, é o período de principal
transformação da Consciência da humanidade.

Tudo o que lhes foi anunciado, tudo o que lhes foi criado pelas Núpcias Celestes, encontra a sua realização
final hoje.

Compreendam, também, que dado que esta data é a data limite da evolução da transformação da Consciência,
eu poderia completar dizendo que, independentemente das circunstâncias desta Dimensão, não haverá, para a
maioria de vocês que estão despertos, estritamente qualquer importância, porque a sua Consciência já estará

estabelecida aí onde ela deve se estabelecer.

***

Pergunta: por que alguns sons ouvidos no exterior podem criar uma distorção no Canto da Terra
que é igualmente ouvido Interiormente?

Bem amado, o que você coloca como pergunta corresponde, exatamente, à imbricação de duas bandas de
frequência, e que, no entanto, se mesclam, atualmente.

É esta dissonância, de algum modo, que às vezes pode incomodar, entre os sons ditos comuns e os sons que
estão ligados à Consciência Unificada.

Muitos de vocês procuram, doravante, o silêncio ou, em todo caso, o que é leve, o que não invade a
consciência, justamente através dos sons.

Da mesma maneira que os outros sentidos, o que é belo, o que é natural e o que não está alterado.

***

Pergunta: por que a Visão Etérea é dada a alguns e não a outros?

Bem amada, eu diria que a razão é ontológica e Vibratória.
Durante as primeiras etapas de constituição do Corpo de Luz (ou Corpo de Estado de Ser), que foram

possíveis desde as primeiras efusões do Espírito Santo, no ano de 1984 do seu calendário, assim que os
seres tiveram perfuradas, os primeiros, as bainhas dos chakras que envolvem os chakras, a ativação das novas

frequências começou a ocorrer, para alguns seres.
Esta ativação podia ocorrer a partir de baixo até em cima e, para outros, a partir de cima até embaixo, ou seja, a
partir do que é chamado de 8º Corpo até o 12º Corpo, ou, no outro sentido, a partir do que é chamado de 12º

Corpo até o 8º Corpo.



Assim, aqueles que ativaram, prioritariamente, o 12º Corpo, em ressonância com o nariz, tiveram mais
facilidade para ver aparecer a Visão Etérea.

O importante, lembrem-se, não é que esta possibilidade seja oferecida.
O importante é, e irá permanecer, a Vibração do Coração.

Não é porque vocês veem o Éter que vocês estão no Coração.
Isso faz parte, mas não é a finalidade.

***

Pergunta: por que eu sinto a Lemniscata se desenvolver muito além da cabeça e dos pés?

Bem amada, o princípio da Lemniscata Sagrada está inscrito desde a espiral do DNA, passando pelas espirais
Interdimensionais, que lhes foram mostradas, neste mundo.

Este é um símbolo Universal.
É o símbolo da espiral, do desenvolvimento dos mundos, do desenvolvimento da Criação, no conjunto dos

Universos e dos Multiversos.
A melhor ressonância que se pode dar é o ramo particular da primeira letra do alfabeto hebraico: Aleph.

Esta parte da Lemniscata foi separada por Yahvé, inscrito no Yod, que está no alto, que cortou, literalmente, a
laçada da Lemniscata.

A Lemniscata Sagrada permite conectar, por ressonância, o conjunto das Dimensões e permite, a todas as
Consciências, atravessar as Dimensões pelo princípio de reversão que acompanha a Passagem de uma

Dimensão a outra.
A Consciência, pode-se dizer, desloca-se ao longo dessa Lemniscata Sagrada que é onipresente dentro do

AL-OD.
Obviamente, essa Lemniscata Sagrada tem diferentes ressonâncias no nível do Corpo, entre AL-AL do nariz,

entre OD e ER, entre OD e AL, e entre AL e OD da Cabeça como do Corpo.

Ela está presente em todas as Dimensões.
É, então, perfeitamente lógico perceber essa Lemniscata muito além do Corpo.

O Alfa e o Ômega, Alfa ou Aleph, Ômega que foi falsificado por Ya, transformado em Yod, tendo cortado o
Aleph da sua origem.

***

Pergunta: é possível sentir outra lemniscata horizontal, desde o Coração?

Aquela que é denominada horizontal corresponde à Espada da Verdade de CRISTO e passa, efetivamente,
pelo Coração.

***
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Pergunta: poderia nos falar dos mecanismos de confinamento do sistema solar nas matrizes, pelos
Dracos?

Bem amado, eu darei os traços principais.
Para mais detalhes, eu os remeteria ao que disse o Comandante, há alguns anos.

O princípio de isolamento e de confinamento foi manifestado pela criação de três envelopes.
Esses envelopes estão presentes neste sistema solar.

Eles têm por nome heliosfera, magnetosfera e ionosfera.
Eles existem, é claro, dentro do ser humano.

Eles são denominados peritônio, pericárdio e a zona ao redor da garganta (esta sendo invisível para vocês).
 Esses envelopes isolantes (denominadas ‘serosas’, em sua terminologia), são exatamente a reprodução, em

seu corpo, do que os impede de estarem Unificados.
Este confinamento resulta do aparecimento, neste Sistema Solar, do que poderia ser chamado de Planeta

metálico (que é, na realidade, uma Embarcação) que é a Embarcação procedente da Ursa Maior, tendo
fechado os sistemas solares falsificados.

Utilizando o que é denominado eletromagnetismo, esta esfera, de diâmetro de longe superior ao da Terra,
criou, pelo seu deslocamento na órbita ao redor de alguns sistemas solares, um campo específico

(denominado ‘campo de torção gravitacional’) que modificou as formas eletro-gravíficas e os fechou em
uma gravitação e uma degradação do que é chamado de ‘eletricidade’, em sua forma dissociada (tendo

também alterado a estrutura da Luz), tendo-lhes privado, de qualquer maneira, da estrutura Unificada da Luz.
Assim nasceu o confinamento.

Em outras palavras, trata-se de uma limitação de frequências às quais vocês têm acesso.
A Vida foi limitada por uma gama de frequências específicas correspondendo, grosso modo, com as

diferentes reduções eletromagnéticas possíveis, ao que o seu olho pode perceber e não a gama total do que é
visível por outras espécies ou em outros mundos.

Em especial, vocês não têm o que é chamado de ‘visão do infravermelho’ e vocês começam somente a ter a
visão do ultravioleta, que é denominada Visão Etérea.

***

Pergunta: a ativação da Nova Aliança tem relação com a Merkabah individual ou coletiva?

Sim, é uma ressonância direta.
A Merkabah Interdimensional é um campo de forças resultante da interação da Luz Vibral com a Luz falsificada,
manifestando-se, compactando-se, de algum modo, no nível do que é denominado Vajra (ou Fonte de Cristal)

situado acima da cabeça, no nível do que poderia ser chamado de 13º Corpo.
A Nova Aliança permite, pela ativação do Supramental, ativar os três pontos chamados de Tri-Unidade do

Coração, tendo favorecido, durante quase todo o ano que transcorreu, a ativação da Porta posterior do Coração
realizada por METATRON.

Não seria preciso, no entanto, acreditar que bastaria simplesmente realizar o protocolo intitulado Nova Aliança
para ganhar, de alguma forma, o seu próprio Céu.

Somente a Consciência e somente vocês mesmos, apenas vocês, realizam o Abandono à Luz e jamais uma
técnica, seja ela qual for.

Nós sempre dissemos que o conjunto das informações e das Vibrações que nós lhes comunicamos, uns e
outros, tinha apenas um único objetivo: constituir o Corpo de Estado de Ser, permitir-lhes estabelecer uma

conexão com a Merkabah Interdimensional, coletiva e individual.
Mas a Passagem da última Porta é vocês, e vocês sozinhos, que a realizam.

Não existe qualquer meio, qualquer procedimento, qualquer técnica senão o si, para realizar o Si.
Dito de outra forma, nada do exterior, independentemente do desdobramento da Luz, independentemente das

experiências de Samadhi, é, em última análise, o Si que decide. 
Há um princípio da ampulheta ou dos vasos comunicantes, entre a consciência limitada e a Consciência

Ilimitada.
Por enquanto, a consciência pode se estabelecer, oscilando de uma a outra.

No momento da chegada total da Luz Branca, isso será uma ou outra.

***

Pergunta: é apenas o medo ou há outra coisa que impede o Abandono à Luz?

Doravante é apenas o medo.
A Passagem da Porta Estreita necessita de um Abandono tal, de vocês mesmos (no que vocês creem ou



vivem), efetivamente, isso pode ser chamado de medo.
Como lhes foi anunciado, depois das Núpcias Celestes, uma série de obstáculos impediram, de maneira

fisiológica, eu diria, vários seres humanos de se juntarem ao Corpo de Estado de Ser.
Alguns o alcançaram.

 Em seguida, uma série de elementos que eram, eu diria, freios necessários e que lhes permitiam permanecer
encarnados (representados por esses ‘laços’ que alguns de vocês percebiam nos tornozelos e/ou nos punhos)

foi retirado progressivamente.
No momento, independentemente do medo, há também o elemento que pode também justificar este medo (e,

em qualquer parte, mantê-lo apesar de vocês, mas que está a ponto de ser retirado desde o impulso
Metatrônico que foi realizado em 08 de agosto): vocês mantinham a sua encarnação porque o seu papel é

sobre esta Terra e a Ascensão se vive neste corpo e sobre esta Terra.
Agora, a experiência do Estado de Ser tornou-se possível pelo impulso Metatrônico da Lemniscata horizontal,
abrindo a Porta posterior do Coração, sem risco de se ver deixar esse Plano Dimensional enquanto o momento

não chegar (por completo, ao menos).
Mas se vocês não o vivem, se vocês não vivem a Alegria e o Fogo do Coração, integralmente, é claro, é

apenas o medo que impede.

***

Pergunta: Abandonar-se à Luz é como saltar de um penhasco, enquanto tendo medo?

Plenamente.
O Abandono à Luz é, por exemplo, deitar-se e não mais existir.

Isso significa que a própria consciência se retira, inteiramente, dando lugar à Vibração Unitária e à Consciência
da Unidade.

Enquanto houver um observador que observa e que está vigilante, não pode existir Abandono à Luz.
Como foi dito, é amplamente além do simples ‘soltar’.

É além da simples indiferença e mais além ainda do simples controle.
É o momento em que vocês recolocam o seu Espírito na Luz.

É a Crucificação.
Enquanto vocês estiverem apegados (e sem qualquer jogo de palavras) à sua pequena pessoa, vocês não

podem penetrar a grandeza do que vocês são no Si.
Enquanto vocês estiverem identificados ou apegados a uma projeção de vocês mesmos, neste mundo, vocês

não podem viver a Unidade.
A consciência do ego é uma consciência limitante e aprisionadora.

Disso vocês sabem.
A sutileza do ego é fazê-los crer que vocês buscam a Luz, mas ele não busca a Luz, muito pelo contrário.

Em suma, não há qualquer meio, em meio ao ego, de viver a Luz.
É preciso, portanto, desviar-se do ego e então isso quer dizer desviar-se da personalidade, da identidade, o

momento de viver esse basculamento.
Então, enquanto houver ali uma esperança, na personalidade, enquanto houver ali uma vontade de viver a Luz,

bem, é simplesmente impossível de viver a Luz.
Se não, o conjunto da humanidade teria realizado isso pelo princípio do confinamento, pela Ilusão, pela

Atração/Visão e pela desaceleração da frequência da Consciência.
Pode-se dizer isso também da seguinte forma: enquanto você crê na sua própria vida, bem, você permanece

morto, ou seja, a inversão permanece e persiste.

***

Pergunta: essa Passagem ocorre durante o sono?

CRISTO disse que ele voltaria como um ladrão na noite.
Então, há efetivamente todas as chances de que isso aconteça durante o que é chamado de estase ou ‘a noite

escura da alma’, mas é preciso vivê-lo antes.
É impossível viver a Consciência Unificada na ausência da consciência que é chamada do sono.

Isso pode estar próximo à consciência do sonho, o que é muito raro, mas isso pode ocorrer.
É apenas na rendição da consciência pessoal, da consciência egotista que pode ser vivido esse mecanismo

de Passagem, de Basculamento, de Reversão e de Ressurreição.
É preciso, dito em outros termos, fazer calar tudo o que pertence ao ego.

E a vontade de viver está indiscutivelmente ligada ao ego que, sabendo muito bem o que ele faz, fecha-o em



uma ilusão, fazendo-o crer que você vai ser livre.
Dito também de um outra maneira como eu já disse: enquanto vocês não estiverem Abandonados, vocês não

podem viver a Luz.
Enquanto vocês não forem Crucificados, vocês não podem viver a Luz, na totalidade.

Enquanto vocês não renunciarem, vocês não podem viver este Abandono.
O ego, a consciência comum, será sempre o obstáculo principal para o acesso à Unidade, pois é preciso que

ele morra para que a Consciência da Unidade (que já está aí, de toda a Eternidade) possa se manifestar.
Dessa maneira, então, há apenas vocês, e vocês sozinhos, que podem fazer essa Passagem.

Mas quando nós lhes dizemos que há apenas vocês, e vocês sozinhos, que podem fazer essa Passagem, é
preciso, em algum lugar na consciência, aceitar a sua própria morte, que não é outra senão a morte do ego.

Alguns seres (e isso lhes foi explicado) foram capazes de inclinar-se, de alguma maneira, para este Abandono,
mas raras são as almas que têm esta força de tensão para o Abandono à Luz.

Existe apenas um modo de vivê-lo, é o Abandono à Luz.

***

Pergunta: qual é a diferença entre a tensão para este Abandono e a vontade de vivê-lo?

É muito simples.
Quando há uma tensão para o Abandono, que não seja da vontade, isso termina inexoravelmente na Unidade, e

isso muito jovem.
Se vocês avançam na idade, o que poderia ser denominado tensão para o Abandono é apenas a tensão para a

vontade.
Isso foi explicado a vocês.

Existem mecanismos de preservação do ego que estão inscritos no conjunto das suas crenças, dos seus
sofrimentos, dos seus apegos, das suas emoções.

Enquanto o silêncio do mental, enquanto o silêncio dos sofrimentos, enquanto o silêncio das emoções não for
realizado, vocês não podem revelar a Consciência Unitária.

Enquanto existir uma veleidade de viver a Luz, paradoxalmente, vocês não podem viver a Luz, porque o que se
expressa, naquele momento, é a alma, em meio à Visão, que quer ver a Luz, que quer se apropriar da Luz.

Mas vocês não podem se apropriar de Luz alguma.

***

Pergunta: o humor sempre vai existir?

Eu diria mesmo que existe apenas o humor.
A Criação é uma grande risada.

É mais o ser humano fechado que é triste.
Não é por acaso que o Maha Samadhi é denominado a Alegria ou a Morada da Paz Suprema.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, eu permaneço então entre vocês, e em
vocês, para o seu espaço de alinhamento na Unidade.

Lembrem-se, contudo, de que além do que eu disse, a melhor das testemunhas do seu acesso futuro e para
chegar à Unidade, se isso não foi realizado, permanece e permanecerá sempre a Vibração do Coração.

Naquele momento, a Passagem da Porta Estreita não irá lhes causar qualquer problema porque bastará entrar
em ressonância e em Vibração, no seu próprio Coração.

A Vibração é a testemunha da sua Consciência em curso de Unificação.

************
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Eu sou Anael, Arcanjo.

Bem amados filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, antes de qualquer coisa, e como doravante,
a cada Presença, vivamos, comunguemos.

Assim, no nosso espaço de comunhão comum, eu vou tentar responder aos seus questionamentos e às suas
interrogações.

Assim, eu os escuto.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a permuta, no nível das Estrelas?

Bem amado, lembre-se do que nós dissemos: a Consciência, nos Mundos Unificados, jamais é localizada no
tempo e no espaço.

Nós inscrevemos, em vocês, por um fenômeno de ressonância, a possibilidade de abrir as doze Portas de
Jerusalém.

Essas doze Portas correspondiam, previamente, às doze Estrelas, a doze funções, se preferirem.
Cada uma dessas funções era levada e suportada pelo que é chamado de Estrela.

Doravante, devido à Passagem da última Porta que está em curso, devido ao impulso de Cristo (que se realiza
em vocês pela Porta Estreita e, também, pela parte de trás), vocês têm a possibilidade, e isso se inscreve,
também, em vocês, de permutar a localização ou a Vibração de cada uma das Estrelas carregada por uma

encarnação passada e, portanto, de ter um eixo de ressonância que, ele também, permuta.
A revelação da Luz, essa permuta, não vejam aí uma mudança de atribuição, mas, bem mais, algo que se

completa, que permite, aí também, revelar-se, reunificar e fusionar na Unidade.
Não procurem compreender, simplesmente, porque, de um único golpe, nos colocamos, ou alguém ter-se-ia

colocado em tal lugar, porque isso acontece, antes de tudo, em vocês.
Nada há, portanto, a compreender, apenas a viver, disso, a Essência, apenas a viver, disso, a Vibração, o que
permite, hoje, devido a essa última Passagem, viver o que eu chamei, o que nós chamaremos, doravante, a

cada uma de nossas presenças, de ‘comunhão’.
A comunhão (ou nova Eucaristia) está ligada à nova Tri-Unidade que, agora, tem a capacidade para fusionar-se,

como isso será realizado quando dessa data anunciada, que é 26 de setembro.
Assim, não há mais que se formalizar, no nível do significado de uma Porta, no nível da Vibração de uma Porta,
qualquer que seja, mas, verdadeiramente, reunificarem-se, vocês mesmos, na Consciência Una, na Alegria, na

Verdade, na Vida.
É assim que vocês irão superar as oposições.

É assim que vocês irão superar todo antagonismo e toda dualidade, e não de outro modo.
Nós repetimos, sem parar, uns e outros: é tempo, agora, de viver a Unidade.

Não é mais tempo de compreender o que quer que seja.
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***

Questão: hoje, dado o nível revelado de Luz, se não vivermos, totalmente, a Unidade, será que é por
falta de Abandono à Luz?

Essa é a única razão.
Não pode existir qualquer outra, desde que as Portas estreita e posterior foram abertas por Metatron.

Cada um de vocês pode, doravante, instalar-se nessa Unidade.
Não existe qualquer obstáculo exterior, a não ser vocês mesmos, Interiormente.
Não há, aí tampouco, que encontrar ou situar esse obstáculo, qualquer que seja.

Há, simplesmente, que se deixar fecundar pela Luz, nos espaços de comunhão, de alinhamento,
de interiorização, quaisquer que sejam os nomes que vocês deem.

Progressivamente e à medida que vocês se aproximarem dessa Passagem, vocês irão constatar que poderão
fundir-se no que é chamado de ‘dissolução bramânica’, ou seja, o acesso ao Estado de Ser mais total da

Consciência Unificada.
Lembrem-se, também, de que, se essa não for a sua Vibração não há, aí tampouco, que culpar o que quer
que seja porque, de qualquer modo, no momento final, vocês irão viver o Encontro com a Luz, quer vocês

queiram ou não, quer vocês estejam Abandonados ou não.
Os espaços de comunhão que nós iremos lhes propor, cada um de nós (Arcanjos, Estrelas, Anciões ou
outros), serão, doravante, inscritos em cada um de nossos encontros, bem além dos seus espaços de

alinhamento, bem além dos seus espaços Interiores.
Isso significa, simplesmente, que, doravante, o véu que nos separa está cada vez mais estreito, cada vez mais

fino e cada vez mais inexistente.

***

Questão: isso quer dizer, portanto, que, hoje, podemos viver, permanentemente, no Estado de Ser?

Sim, para alguns de vocês que são chamados, de maneira cada vez mais insistente, a estabelecer-se na
própria Unidade.

Então, é claro, para essas pessoas, o conjunto da vida desagrega-se sob os seus olhos, conduzindo-as a
estabelecer-se na felicidade, na Alegria e na eternidade.

***

Questão: elas vão tornar-se transparentes e viver ao lado de nós, transparentes?

Bem amada, através do que você exprime, eu posso responder-lhe: não.
A transparência total estará presente apenas quando a própria Terra tiver decidido isso.

Mas é preciso, efetivamente, apreender-se de que o período que se abriu, desde 08 de agosto, e que vai até
alguns prazos, verá esse processo reforçar-se para um número considerável de seres humanos na encarnação

que viveu o despertar, que viveu o Reencontro com a Luz, que deve, agora, concluir a sua obra.
Ninguém poderá resistir, ninguém poderá opor-se ao estabelecimento da Luz Una, agora total.

E, quando eu digo agora, eu entendo no tempo que vocês vivem, aberto desde 08 de agosto e que vai, nas
próximas semanas, manifestar-se de maneira cada vez mais intensa.

Se, no momento, vocês não estão referidos pelo apelo desse estado Unitário, aí também, não se coloquem
questão, mas vão, simplesmente, à sua vida e ao seu caminho.

A Luz irá Reencontrá-los, de qualquer modo.

***

Questão: Snow, ontem, incitou-nos a ir para mais profundez. O nível de acendimento das lâmpadas,
a humildade, a simplicidade são elementos que bastam para isso?

Bem amado, isso participa, mas se apreenda, efetivamente, de que a intensidade, aqualidade,
a quantidade da Luz Vibral que se revela nesse mundo é um apelo muito mais potente do que o que vocês

poderiam gerar, vocês mesmos, pela observação do que lhes foi dado.
A observação dos quatro pilares, da humildade e da simplicidade são, obviamente, o que eu chamaria de

‘facilitadores’.
Mas basta-lhes, simplesmente, parar de fazer, parar de querer, colocarem-se e acolher o que está aí.

Cada dia, isso lhes aparecerá cada vez mais claramente.



Se, contudo, cada dia, isso não lhes aparecer mais claramente, então, eu repito o que eu disse: vão,
tranquilamente no seu caminho e deixem as coisas acontecerem.

***

Questão: as pessoas que irão, tranquilamente, no seu caminho, irão à terceira dimensão unificada?

Sim.
Isso vai se tornar cada vez mais claro, para cada um de vocês, progressivamente e à medida do que vocês

chamam de seus dias, que vão trasncorrer.
A Porta será inteiramente aberta e novamente fechada em 26 de setembro.

***

Questão: na terceira dimensão unificada há o sofrimento de não ter ido mais longe?

Não, porque será feito, muito exatamente, segundo a Vibração que vocês são.
Se existir um mecanismo de choque, tal como foi descrito, ele não será de responsabilidade da Luz, mas,

unicamente, do ego.
E, mesmo para isso, está previsto um processo chamado de ‘estase’, ou três dias, que corresponde ao

estabelecimento da Dimensão da sua Vibração na sua evolução.
Vocês não têm que se preocupar, mental ou emocionalmente ou pela sua vontade, com o que quer que seja.

A Luz que se revela perfura os últimos envelopes, como foi dito pelo Senhor Metatron.
Assim, resta-lhes, simplesmente, aquiescer e deixar trabalhar a Luz em vocês.
Não são vocês que trabalham para a Luz, mas a Luz que trabalha em vocês.

O respeito dos quatro pilares, da humildade, da simplicidade, o fato de ir para a profundez, para sua Unidade,
ajuda.

Há apenas que fazer essa Passagem, e essa Passagem vocês não podem fazer desejando-a, de maneira
alguma, porque quem deseja é, sempre e de maneira eterna,o ego.

O ser nada tem que desejar, uma vez que ele está aí, de toda a eternidade.
É simplesmente o envelope isolante, que distanciava a Consciência, que desaparece.

Vocês irão se aperceber disso, eu repito, cada vez mais, nos seus espaços de alinhamento das 19
horas [14h00 em Brasília], nos momentos que vocês escolherem, mas, também, nos momentos que lhes

serão impostos pela Luz.
Esses momentos são profundamente diferentes para cada Espírito.

***

Questão: quando formos nos transladar, qualquer que seja a dimensão, vamos completamente
esquecer o que aconteceu sobre esta Terra e as relações de uns com os outros?

Bem amada, as relações que vocês estabeleceram em uma vida desaparecem na outra vida.
Elas duram apenas o tempo de uma vida, mesmo se vocês se reencontrarem, devido às ações-reações,

denominadas carma ou afinidades.
Tudo isso pertence, irremediavelmente, à Ilusão.

Vocês não são esse corpo.
Vocês não são essa identidade.

Vocês não são o que vocês vivem.
Vocês são a Luz.

Nós o repetimos, pregamos, de múltiplos modos.
É tempo, agora, de compreender isso, e de vivê-lo.

Se vocês se atrelarem à sua pessoa, se vocês se atrelarem às suas relações, então, eu responderia que seja
assim.

É a sua Liberdade mais absoluta, mas vocês não podem penetrar o Reino dos Céus e continuar tal como
vocês são, ao menos tal como vocês creem ser.

O que eu digo é extremamente simples.
Ou vocês aderem, ou vocês não aderem.

Tanto em um caso como no outro, não há problema algum, a não ser aquele que cria o seu mental.
Ser-lhes-á feito exatamente segundo a sua fé, exatamente segundo a sua Vibração.



Então, a partir desse momento, vão na Paz e vão na Alegria.
Do que vocês teriam medo, uma vez que, de qualquer modo, vocês irão viver, muito exatamente, o que vocês

Vibraram, o que vocês escolheram, na Vibração?

***

Questão: quem escolheu?

O Ser.
Ninguém pode escolher por você.

Ninguém escolhe no seu lugar.
É uma ilusão do ego crer que vocês escolheram.

Se vocês estão aí (eu não falo desse espaço, mas eu falo desta Terra), nesse momento, nesse instante, para
viver isso, é que, mesmo no confinamento e no isolamento, a sua alma tinha o que eu chamaria de ‘presciência’

do que chega.
Vocês têm, muito exatamente, a idade que devem ter.

Vocês têm, muito exatamente, as relações (ou a ausência de relações) que devem ter.
Vocês têm, exatamente, o estado de consciência no qual vocês devem estar para viver isso.

O conjunto dos nossos encontros, seja comigo mesmo, Anael, ou com qualquer outro Arcanjo ou com qualquer
outro Ancião realizar-se-á, doravante, sob a ação da Comunhão da Luz, em Cristo, como alguns de vocês, aqui

presentes, vivem-no.
Não há mais distância, ou pouca.

***

Bem amados filhos da Lei do UM, eu sou Anael, Arcanjo.
Eu irei estabelecer a mesma Comunhão no seu espaço de alinhamento.

Eu os amo.
Até já.
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, vivamos um instante e um tempo de
comunhão.

... Efusão Vibratória...

Bem amados, eu venho, hoje, informar-lhes o conteúdo da mensagem da Luz Vibral.

Os espaços e os tempos em que a Terra vive, a Luz Vibral, em fase de revelação e de objetivação, vão,
obviamente, apresentar uma mensagem.
Além da ação sobre vocês mesmos, Sementes de Estrelas, que trabalharam para estabelecer essa
mensagem sobre a Terra, essa Transparência, a mensagem, hoje, vai propagar-se diretamente, dentro de
pouco tempo, pela própria Luz, sem mais qualquer intermediário, qualquer que seja o Mensageiro.

A Luz Vibral vem, de maneira coletiva e individual, colhe-os no estado da Consciência em que vocês estão.
Ela vem pedir-lhes, ela vem mostrar-lhes e demonstrar-lhes, com lucidez, Inteligência e Amor, aí onde vocês
estão.
Ela vem perguntar-lhes aonde vocês podem ir.
Ela vem, portanto, para cada um, pôr face à Verdade, não a sua, mas a Verdade da Luz.

Nesse Face a Face, chamado a ser vivido, cada um aquiescerá ou recusará a mensagem da Luz Vibral.
Ela vem perguntar-lhes o que vocês querem Ser, o que vocês querem fazer e qual é sua Evolução.
Para isso, nos mecanismos (de momento, não perceptíveis para o conjunto da humanidade não ainda
Despertada, não ainda em face da Luz), ela põe o conjunto da humanidade, cada um, em seu exato lugar.
Ela vem colocar a consciência do homem face a um dilema.
Esse dilema não é mais uma escolha.
Esse dilema não é, tampouco, uma liberdade, mas, efetivamente, uma Graça.
E a Graça vem perguntar, a cada um, se cada consciência deseja e pode instalar-se na Graça, sair da
Dualidade, prosseguir a Dualidade ou viver a Unidade.

O estado preciso no qual cada consciência encontra-se (como idade, como situação, como posição, como
humor e como emoção) corresponde, muito exatamente, nas primícias que vocês vivem disso, a esse Face a
Face que cada ser humano tem a viver.

A mensagem da Luz Vibral é, portanto, extremamente simples.
Estabelecendo seu Reino, ela vem perguntar-lhes: onde está seu Reino?
Ele está no efêmero e na experiência do efêmero?
Ele está nas relações e no apego?
Ou, então, ele está na Liberdade, a mais total?

Ela vem confrontar as zonas de resistências presentes em vocês.
Ela vem, independentemente de qualquer vontade que poderia ser a sua, revelar-lhes as últimas resistências e,
sobretudo, fazê-los levar, sobre si mesmos, um julgamento, exato e equitativo, sobre o que vocês São, em
Verdade.

Há, portanto, no que foi chamado por São João, o Julgamento Final, a capacidade, para cada consciência
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da Terra, de viver e de experimentar, em toda lucidez, em toda Transparência, sem hipocrisia e sem
possibilidade alguma de dali escapar, de viver esse Julgamento realizado por vocês mesmos.
Isso permite apreciar, ou não, a distância entre o que é cada um de vocês, naquele instante, e o que podem ser
vocês, na Unidade.
Assim, cada um e cada uma, com a mesma dose de Amor e de Unidade, será posto(a) face de si mesmo(a),
face do conjunto do que faz a vida na personalidade, qualquer que seja o estado dessa personalidade,
qualquer que seja o grau de Transparência já acolhido e manifestado.

Cada um deve, agora, decidir, nesse Face a Face, ou deixar a Luz estabelecer-se, inteiramente, ou
resistir, ainda e sempre, ao Reino da Luz.
Os dois mundos que estavam, até o presente, nessas duas Dimensões separadas, em fase (como lhes foi
dito por Irmão K) de sobreposição, vão entrar em fase de contradição, que a tudo se opõem.

A Graça não pode deixar existir a Dualidade.
A Dualidade não pode deixar existir a Unidade.
Assim, a consciência de cada ser humano vai encontrar-se face disso: penetrar o tempo da Graça ou
penetrar o tempo da não Graça.
Penetrar esse Abandono à Luz ou penetrar a resistência.
Cada um deverá posicionar-se.
Cada um deverá ajustar-se ao seu exato lugar, ajustar-se à sua exata frequência.
Mas ninguém poderá manter a Ilusão de qualquer Unidade ou a Ilusão de qualquer Dualidade, em função do
estado do Espírito, da Revelação do Espírito de cada um em sua alma e nesse corpo.

A Luz vem realizar a Promessa e o Juramento da FONTE e, também, o Anúncio, pelo próprio CRISTO, do
Retorno do Mensageiro, o mais elevado, aqu’Ele que vem perguntar-lhes, uma última vez: vocês querem
segui-Lo na Vida ou vocês querem permanecer na morte?
Essa morte é muito relativa porque, como vocês sabem, o conjunto da humanidade é liberado das armadilhas
do confinamento, sem, no entanto, ser Liberado do peso da densidade.
A lembrança será, contudo, para cada alma, a presença da Luz efetiva (qualquer que seja a densidade
escolhida, qualquer que seja a posição escolhida, qualquer que seja o mundo escolhido), pela Vibração de
sua própria Presença.

Assim, os tempos são cumpridos, isso vocês compreenderam.
Assim, os Tempos cumprem-se, isso vocês o vivem.
O que acontece em sua consciência, o que acontece em sua vida, quaisquer que sejam os elementos,
quaisquer que sejam as circunstâncias, quaisquer que sejam os motores, será, muito exatamente, o que vocês
devem ter face a face, nesse Face a Face.

De sua faculdade de viver a Alegria, de sua capacidade de alinhamento decorrerá sua consciência, seu humor,
seu comportamento, sua própria Alegria ou sua ausência de Alegria.
A Alegria será, aliás, o testemunho infalível de sua aptidão para posicionar-se na Luz Una, na Graça,
porque a Graça é Alegria, e a resistência é sofrimento.
A resistência faz parte da densidade, ela faz parte da oposição à Vibração Una.

Cada um e cada uma vão, doravante, no espaço de suas noites, no espaço de seus dias, no espaço
de sua vida a mais comum viver, dentro de poucos dias, esse Reencontro e viver a mensagem da
Luz.
Essa mensagem da Luz é centrada na própria Luz.

A Luz vem perguntar: você quer ser o que eu sou ou você quer continuar o que você é?A Luz vem perguntar: você quer ser o que eu sou ou você quer continuar o que você é?

Alguns viverão essa Fusão, chamada, também, Dissolução na Luz Una.
Alguns viverão um estado de florescimento, de Alegria importante.
E outros resistirão.
Não haverá mais possibilidade de hipocrisia.
Não haverá mais possibilidade de evasão.
Não haverá mais possibilidade de enganar a si mesmo ou a vida.
Cada um será levado a Ver-se, na Transparência a mais total da Luz.

É claro, o fato de não ver e de não se ver corresponderá à resistência a mais importante nessa fase de
revelação e de ruptura dos últimos envelopes, tanto da Terra como de seu Coração.
Assim, dentro de bem poucos dias, pouco após um anúncio intermediário de MARIA, que lhes
desvendará os resultados dessa situação, dos quais eu esboço o resumo, cada um vai encontrar-se,
realmente, em face de si mesmo.
E unicamente em face de si mesmo.

Lembrem-se, naquele momento, de que o conjunto de circunstâncias de sua vida faz parte de suas
circunstâncias Interiores, e que não pode ser diferentemente.
Que, ainda que a consciência fragmentada venha a rejeitar a Graça que se apresenta, então, não pode haver
qualquer falta, não pode haver qualquer responsabilidade, não pode haver, tampouco, qualquer culpa porque,
naquele momento, cada um e cada uma viverão, muito precisamente, o que deve advir à sua própria
consciência.

O Tempo que vive, e que se vive, desde a abertura da Porta Posterior do Coração, que corresponde, vocês
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compreenderam, à abertura total do último envelope terrestre, ainda um pouco intacto, vai traduzir-se pela
balbúrdia completa e a transformação total das próprias circunstâncias de crenças do humano, no que é a vida
e no que ela não é.

CRISTO dizia àqueles que queriam segui-Lo, para deixar os mortos enterrarem os mortos.CRISTO dizia àqueles que queriam segui-Lo, para deixar os mortos enterrarem os mortos.
O que é que morreu?
O que morreu é o que não é o instante da Presença.
O que morreu é o que não está instalado, em Consciência, inteiramente, no instante do Presente, de HIC e
NUNC.

Os Quatro Pilares devem, agora, ser integrados, não tanto como uma conduta exterior, moral ou outra, mas
vividos na Verdade Vibratória do Instante que se revela, a fim de colocarem-se nas Fundações de sua
nova Vida, de sua nova Consciência, de seu novo Ser: aquele de Verdade, aquele de Leveza ou, ao
contrário, aquele da densidade.
E ninguém poderá subtrair-se, ninguém poderá evitar o que advém porque, o que advém concerne à
totalidade da humanidade Una, em todas as suas potencialidades, em todas as suas diferenças, em todas
as suas Evoluções e em todos os seus estados, porque é ao conjunto que, hoje, a Luz vem entregar sua
mensagem.

A mensagem vai aparecer-lhes cada vez mais claramente, tanto em vocês como no exterior de vocês.
Ela vai aparecer-lhes cada vez mais claramente em suas relações, no que se junta e no que se afasta
de vocês.
Nas próprias circunstâncias que sua vida é chamada a manifestar nesse mundo, que vão corresponder, integral
e inteiramente, ao que vocês foram capazes de co-criar.

Esse instante, como foi enunciado por vários Anciões, é, muito exatamente, o Instante que vocês têm a viver.
Nada é deixado ao acaso.
Nada é deixado a qualquer sorte ou azar porque, definitivamente, quando a Luz Vibralentrega sua mensagem,
inteiramente, cada coisa encontra-se em seu lugar.
Não pode haver mau lugar; não pode haver qualquer má localização; não pode haver qualquer coisa não correta
no que vocês têm a viver doravante.
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Quaisquer que sejam as circunstâncias, qualquer que seja o lugar, feliz ou infeliz, lembrem-se de que
a Alegria não dependerá, jamais, de qualquer circunstância exterior.
Lembrem-se, naqueles momentos, de que jamais uma satisfação duradoura pode existir ou manifestar-se na
dualidade.
Lembrem-se de que existe, em vocês, um espaço Sagrado, que cada ser pode, se ali se Abandonar, viver,
inteiramente.

A Luz instala-se e ela não se instala em outro lugar que não no Interior de sua Consciência.
Ela vem estabelecer-se, se vocês deixaram o lugar limpo em seu Coração.
Ela vem estabelecê-los na Unidade, na Alegria, na Graça e na Verdade.

Para isso, é necessário estar lúcido sobre tudo o que pode ainda resistir em cada um.
É preciso, também, que cada um de vocês esteja lúcido de que nada poderão levar nessa nova Consciência,
exceto você mesmo, em Consciência.
Nenhum objeto, nenhum ser, nenhuma aquisição, nenhuma materialidade pode subsistir na Graça.

Os instantes que se instalam são instantes de Alegria, renovada a cada minuto, a cada sopro, para aquele que
acolhe a Luz em seu Templo; para aquele que recolhe a Essência do Espírito em seu Templo.
Então, para este, quaisquer que sejam as circunstâncias de seu ambiente, que serão, elas também, muito
precisas, então, a Alegria da Consciência Una será afixada, manifestada, patente e permanente.
Numa permanência cada vez mais intensa, numa permanência cada vez mais evidente, que permite à
Consciência estabelecer-se, definitivamente, em seu Reino, aquele da Unidade, aquele do Caminho, da
Verdade e da Vida.

As resistências, é claro, vão aparecer de maneira cada vez mais flagrante porque, de uma maneira geral, nesse
mundo, o que morre resiste, o que morre não quer jamais morrer, porque o que terminou recusará, sempre, sua
finitude.
O paradoxo está nesse nível.

A consciência humana, fragmentada, é, obviamente, finita.
Ela é inscrita num âmbito temporal e espacial de início e de fim.
Ela não pode conceber a si mesma, e por si mesma, que existam estados múltiplos do Ser que nada mais têm
a ver com a experiência chamada encarnação; que nada mais têm a ver com a experiência chamada
separação; que nada mais têm a ver com o que é chamado o confinamento.
Assim, vocês deverão, em Verdade, estabelecer-se na Liberdade ou resistir no confinamento.

O conjunto do que lhes é proposto, e que lhes será proposto, a cada um e a cada uma, é apenas a expressão,
a mais bem-sucedida, da Lei de Atração e de Ressonância, que deve manifestar-se quando a Luz entrega
sua mensagem, nesses instantes os mais finais e os mais conduzidos.

Assim, em sua consciência, qualquer que seja seu caminho, qualquer que seja sua estrada, caberá a vocês
portar uma ordem de prioridade, uma ordem de importância ao que vocês são.
Caberá a vocês escolher, não mais, simplesmente, para um futuro ou uma evolução, mas, real e
concretamente, em cada Instante de sua vida, de cada sopro que os animará ainda sobre esse mundo para
permitir-lhes, realmente, estabelecer-se na Unidade ou resistir à Unidade.

Lembrem-se de que a Luz entrega sua mensagem e de que, jamais, ela julga ou condena.
É apenas um princípio de Graça, um princípio de Liberdade e do que é chamada, efetivamente, a
verdadeira Retribuição.

CRISTO dizia: «Que lhe seja feito segundo sua fé, que lhe seja feito segundo suaCRISTO dizia: «Que lhe seja feito segundo sua fé, que lhe seja feito segundo sua
Vibração, que lhe seja feito segundo o que você pensa, que lhe seja feito segundo o queVibração, que lhe seja feito segundo o que você pensa, que lhe seja feito segundo o que
você ama, que lhe seja feito segundo como você ama».você ama, que lhe seja feito segundo como você ama».
Assim, cada minuto e cada sopro desse espaço de tempo que é aberto agora a vocês levá-los-á a
experimentar e a manifestar isso, com uma acuidade cada dia maior, com uma Transparência cada dia mais
reforçada.
Com mecanismos de vida que mudarão, de maneira extrema, de maneira rápida, mas isso já lhes foi anunciado
pelo Anjo METATRON (ndr: ver, em nosso site, neste link, a canalização do Senhor METATRON de 7
de agostohttp://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-metatron-7-de...).
Resta, agora, conscientizarem-se disso, inteiramente, sobre esta Terra, e é o que se abre dentro de
algumas semanas que são, agora, presentes.

Lembrem-se de que, no Interior de vocês, existe um espaço independente de todo exterior, existe um
Templo e uma Consciência, que é a FONTE, que é a Totalidade, que é a Alegria, que é a Felicidade.
Nada de tudo isso pode existir em qualquer exterior.
O exterior que se manifestará a vocês a cada dia será apenas, em definitivo, para encorajá-los a encontrar o
que é essencial em vocês, e o que está em vocês.
Cabe a vocês vivê-lo.
Cabe a vocês deixá-lo emergir.
Cabe a vocês estabelecer-se em sua nova Morada.
A Consciência que vocês portam e a Consciência que vocês são é diretamente oriunda disso.
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Aí está a mensagem da Luz Vibral, tal como ela vai revelar-se, de maneira cada vez mais evidente, cada vez
mais premente, cada vez mais abundantemente.

Então, é claro, até 26 de setembro, alguns seres continuarão sua vida estritamente comoEntão, é claro, até 26 de setembro, alguns seres continuarão sua vida estritamente como
se nada fosse.se nada fosse.
Então, será necessário dizer, como CRISTO disse: «Pai, perdoe-os, eles não sabem o queEntão, será necessário dizer, como CRISTO disse: «Pai, perdoe-os, eles não sabem o que
fazem».fazem».

A consciência fragmentada quer, por vezes, ir à extrema fragmentação, ou seja, resistir à Verdade, resistir à
Graça, resistir à Alegria.
E, aí também, para cada um e cada uma de vocês, nada há a declamar, nada há a reclamar, nada há, ainda
menos, a impor a ninguém.
Há apenas que aquiescer à Luz.
Há apenas que suster, pela Vibração do Coração Um, o caminho de todos aqueles que fazem parte,
de uma maneira ou de outra, de seu ambiente, porque vocês sabem que esse ambiente está também
em vocês e que, assim, portanto, o que poderá ser observado, tanto junto ao seu vizinho, como ao
oposto do planeta, faz parte de vocês.

É nessa aquiescência à Luz, à sua mensagem, ao seu apelo, que vocês se julgarão a siÉ nessa aquiescência à Luz, à sua mensagem, ao seu apelo, que vocês se julgarão a si
mesmos.mesmos.

Mas esse Julgamento não é uma condenação; é, simplesmente, uma atualização de seu estado Vibratório, uma
atualização de sua consciência, que lhes permite estabelecer-se no que vocês vieram estabelecer nesse
instante preciso.
Ninguém é julgado e ninguém pode ser juiz de ninguém.

Sejam apenas um Julgamento que é uma constatação, clara, nítida e precisa, entre a luz fragmentada,
falsificada e a Luz Una; entre a consciência fragmentada de cada um e a Consciência Una ou Corpo de
Existência.

Esse Face a Face é-lhes anunciado desde tempos imemoriais.
Vocês dele viveram as transformações e as primícias, que permitem àqueles que seguiram e viveram as
Vibrações, viver esse instante na Plenitude de sua Graça.
E, aliás, a Luz, a Vibração permitir-lhes-á escapar, sem fugir, do que quer que seja, de todo julgamento e de
toda manifestação violenta, porque vocês terão, de algum modo (a partir do instante em que a Graça os tiver
fecundado inteiramente), escapado das próprias condições da separação.
O corpo que vocês habitam será, realmente, vivido, em Consciência, como uma vestimenta e não
como a Verdade.
Naquele momento, vocês poderão viver o que é a Consciência nua e Una, a Consciência que não é mais
dependente do que quer que seja além de sua própria Liberdade, de sua própria Graça.

Lembrem-se, também, de que, naqueles momentos, a única verdade, a únicaLembrem-se, também, de que, naqueles momentos, a única verdade, a única
autenticidade não pode, de modo algum, vir de qualquer exterior, uma vez que esseautenticidade não pode, de modo algum, vir de qualquer exterior, uma vez que esse
exterior está, já, em vocês.exterior está, já, em vocês.

Da distância ou da coincidência que existe entre vocês e o exterior, de sua capacidade para estabelecer-se na
Graça estará presente, então, ao redor de vocês, a Graça.

Se existe resistência, oposição, então, seu ambiente reportá-los-á à imagem disso.
O que quer que seja e o que quer que lhes seja remetido, lembrem-se de que a mensagem da Luz é, antes de
tudo, para estabelecerem-se em sua Luz.
Como Filhos da Lei de Um, Filhos da Luz Una, então, resta-lhes conscientizar-se disso, manifestá-lo, na
totalidade, inteiramente, em Verdade, porque aí está o Caminho, aí está a Vida, porque aí está a Unidade.

CRISTO, na Essência do Sol, vem cumprir o que Ele mesmo havia anunciado, naCRISTO, na Essência do Sol, vem cumprir o que Ele mesmo havia anunciado, na
Consciência Una do humano.Consciência Una do humano.
Tudo o que nós desvendamos, nós, Arcanjos, Anciões, Estrelas e Povos dos Mundos Livres encontra, hoje,
sua finalidade, sua realização e sua concretização no real que é o seu.

Então, bem amados Filhos da Lei de Um, bem amadas Sementes de Estrelas, cabe a vocês viver o
que vocês têm a viver.
E cabe a vocês saber se vocês integram a Alegria ou se vocês integram a resistência.
Determinar-se tornar-se-á cada vez mais fácil, Vibratoriamente, se vocês mantêm presente na consciência que,
qualquer que seja o estado desse corpo, que qualquer que seja o estado de suas relações, que qualquer que
seja seu estado de humor, existe um estado de Ser no qual nada de tudo isso pode interferir, no qual nada de
tudo isso pode alterar, mesmo, o que é Um.
E isso está em vocês, de toda a Eternidade.

Simplesmente, a ruptura do último véu, iminente (como vocês verão, tanto em seus Céus como em vocês),
abre-lhes as Portas, escancarando-as, após ter passado a Porta Estreita do acesso à sua Unidade,
inteiramente.

Não existe qualquer freio, qualquer obstáculo que possa alterar ou impedir isso, exceto seu livre-arbítrio, exceto
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o que é chamado o medo ou a resistência, mas que não é vocês.
Mesmo se, frequentemente, o ser humano, nesse corpo de carne, sinta-se falível (porque ele o é), sinta-se
limitado (porque ele o é), mas o Ilimitado está aí.
É a mensagem da Luz Vibral.
É a mensagem da Última Revelação.
E será, sobretudo, a Reunificação final da Tri-Unidade, de 26 de setembro.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, abro a vocês, novamente, um espaço de
comunhão, mas, também, de questionamento, exclusivamente em relação aos elementos que o Conclave
pediu-me para dar-lhes hoje.

Não temos perguntas, agradecemos.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, assim, a cada dia, a comunhão em sua
própria Presença tornar-se-á mais fácil.
Ela virá iluminá-los, cada vez mais, nos elementos que acabo de levar ao seu conhecimento.

Bem amadas Sementes de Estrelas, aqui e em outros lugares, vivamos um espaço de comunhão, e eu deixarei
a palavra e a Vibrância ao Arcanjo URIEL, em alguns instantes.

Que a Graça seja sua Presença.
Eu sou ANAEL, Arcanjo.

... Efusão Vibratória...

Até breve.
_______________________

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1160

21 de agosto de 2011
(Publicado em 22 de agosto de 2011)

***

Versão para o português: Célia G.

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1160


 - Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

AÚDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20110826_-_ANAEL.mp3

~ MECANISMO DA ALMA VOLTANDO-SE PARA O ESPÍRITO ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que o Amor e a Alegria estejam com vocês.
Eu venho, pelas palavras e pela Vibração, exprimir esse mecanismo específico que acontece atualmente, se

tal for a sua verdade, esse mecanismo que visa que a alma se volte para o Espírito e que aceite, ou não, a sua
transmigração.

Isso se realiza pelo impulso Metatrônico e Micaélico, permitindo-lhes então, se tal for a sua Vibração, desviar-
se do que não é o Espírito, a fim de viver o Espírito.

***

O Espírito é a sua Morada de Eternidade.
O Espírito não tem qualquer coloração de alma nem qualquer ressonância particular com a vida do

confinamento na personalidade.
O que é realizado, atualmente, no desdobramento da Luz, sobre a Terra como em vocês, é a capacidade e a

possibilidade conjuntas, para viver o Espírito.
O Espírito é Alegria, o Espírito é Eternidade.

A alma é coloração, a alma é atração, neste mundo.
A personalidade e o corpo exprimem-se pela influência e pelo impulso da alma desviada do Espírito, confinada

e isolada através do próprio conhecimento, exprimindo-se sob diferentes facetas, sob diferentes vidas, sob
diferentes contratos, sob diferentes interações de alma a alma e de corpo a corpo.

O Espírito não conhece a dependência.
O Espírito é Verdade e Alegria.

A Luz Vibral, Supramental, o Espírito KI-RIS-TI, chegando ao seu Templo, permite à alma voltar-se para o
Espírito, no sacrifício de suas missões, no sacrifício de suas funções, possibilitando encontrar a Paz Suprema.
Quando a alma se volta para o Espírito, então se manifesta à consciência o que se torna esta Consciência do

Espírito: Verdade, Alegria e, sobretudo, Felicidade.
Porque o Espírito não pode conhecer a falta expressa pela personalidade ou pela alma, porque o Espírito não

pode conhecer a alternância.
A alma vive apenas a alternância.

ANAEL - 26 de agosto de 2011 - Autres Dimensions
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A alma vive e é impregnada, na totalidade, do que existe na superfície deste mundo.
Mecanismo de vida, mas também mecanismo alterado.

Enquanto que o Espírito não pode ser de forma alguma alterado nem perturbado.
Viver o Espírito é, portanto, viver a Paz.

Viver o Espírito é não mais ser atraído por qualquer impulso da alma, por qualquer desvio do Espírito para a
personalidade.

O Espírito, o Paracleto, este Espírito da Verdade que vem a vocês na Vibração da Luz Una, é a sua Morada.
Para isso, é preciso que a alma se extraia das moradas efêmeras e dos jogos efêmeros.

Que ela substitua o sofrimento pela Verdade e pela Alegria.
Portanto, somente o Espírito pode ser seu, pode ser a sua Morada, a sua Verdade e a sua manifestação.

A alma, naquele momento, inclina-se.

***

Entregar a alma não é mais morrer, doravante.
Entregar a alma é retornar à Vida.

Entregar a alma é retornar à Verdade, a fim de que esse corpo, no qual vocês estão, transpareça e transfigure
e se torne o Espírito da Verdade, Vibrando em uníssono com a Fonte, Vibrando em uníssono com a Verdade.

Isso é agora.
Isso é de imediato.

Isso é a Vibração que se tornou possível pela Ascensão da sua consciência para os espaços da Unidade, pela
resposta da Terra ao impulso da Luz Una, permitindo-lhe elevar-se à Vibração da sua própria Unidade.

Portanto, o ser humano se encontra, hoje, na encruzilhada.
Aquela, não mais das escolhas, mas da direção a seguir.

Aquela que vai levar a consciência do Espírito a entrar na encarnação do Espírito.
Aquela que vai permitir iluminar a alma, não mais pelas próprias polaridades da personalidade, não mais pelos
próprios jogos dos laços de sangue, da carne e da vida aqui embaixo, mas vivificada, inteiramente, pelo amor

do Espírito que é clareza, que é transparência, que é evidência e que é KI-RIS-TI, Filho Ardente do Sol.
O impulso do Espírito é destinado a fazê-los trabalhar e viver na Alegria da sua Eternidade, reencontrando,

então, o sentido da plenitude e a Essência do que vocês são.

***

A hora da revelação chegou desde muito tempo.
Ela acontece agora, permitindo-lhes seguir a direção, aquela do Espírito ou aquela da alma que, mais do que

nunca, não poderá ignorar o Espírito.
O Espírito impregna a totalidade dos mundos e a totalidade deste mundo a fim de que o Espírito se revele nele

mesmo, rasgando os mínimos Véus, confinantes e isolantes.
Em vocês, desenvolve-se esta revelação.

Em vocês, desenvolve-se o restabelecimento da Verdade.
Em vocês, desenvolve-se o último combate que não é um, que, na realidade, é uma abdicação da alma e da

personalidade ao que vocês são, na Verdade.
 Além de qualquer ilusão.

Além de qualquer projeção.
Além de qualquer contrato.
Além de qualquer dogma.
Além de qualquer religião.

Além de qualquer confinamento.
O Espírito é Liberdade, coisa que jamais poderá ser, neste mundo, a personalidade nem mesmo a alma, pelo

fato do que foi alterado.
Então, descobrindo a Liberdade, a travessia dos caminhos passados, a Vibração da sua consciência irá

conduzi-los, naturalmente, a viver a criação que vocês realizaram, a criação que vocês elaboraram.
Isso é para viver agora.

Isso é para viver aqui, nesse corpo de carne, transfigurado, nesse corpo de carne, aliviado dos venenos deste
mundo e, no entanto, vivendo neste mundo.

A lucidez é a chave que lhes permite retornar, se tal for a sua Vibração, para a Verdade da Eternidade.
Isso se desenrola neste momento, em vocês, chamando-os a manifestar e a concretizar o Abandono ou a

resistência.



Resistência, sede de sofrimento, sede de ausência.
Enquanto que o abandono é a sede da Presença, da leveza e da Alegria.

***

Aonde vocês irão?
O que vocês vão se tornar?
O tempo chegou, da criação.

O que vocês criaram?
Aonde vocês irão?

Vocês irão para a Alegria?
Vocês irão para outra experiência?

Isso, a sua Vibração anima as escolhas e permite ao caminho se revelar, como a Luz se revela em vocês,
vendo claramente onde vocês estão.

Vendo claramente onde vocês estão, em vocês, no seu mundo interior, como neste mundo exterior.
Os dois colocam-se em ressonância e em adequação, permitindo-lhes manifestar a criação da sua Verdade.

***

Filhos do Um e Filhos da Unidade, Filhos da Luz, o momento é para viver isso, sem pensar duas vezes, sem
lamento, sem projeção, sem vontade.

Simplesmente, acolhendo a Vibração do Ser, a Vibração do seu Ser.
Simplesmente observando o que ali se desenrola, no Templo do seu corpo, no Templo do seu Coração, aí

onde se revela a Vida Una da Verdade do Espírito.
Vocês são o espetáculo e o espectador.

Vocês são o conjunto do que se revela, em vocês e por vocês.
Vocês são o Único, onde deve atuar a criação da Liberdade, onde deve atuar o canto da Vida eterna.

Portanto, como lhes disse URIEL, é tempo de atravessar a última Porta, aquela da sua Ressurreição.
Ressurreição na alma ou no Espírito.
Ressurreição na Unidade, na Alegria.

***

Filhos, que realizaram a Grande Obra da Luz, sobre este mundo, o momento chegou de viver o que vocês
trabalharam.

O momento chegou de criar o que vocês são, na totalidade, além de qualquer separação, além de qualquer
ilusão.

CRISTO revela-se, em vocês.
O momento chegou de viver a efusão da Luz Una, inteiramente.

O apelo da Divina Maria ressoa como resposta ao apelo da Terra e ao apelo do cosmos, que é o mesmo que
aquele que ressoa, é claro, no Canto da sua alma, no Canto do Espírito.

Som sagrado.
Trombetas, Trombetas do despertar vindo desmoronar os muros da fortaleza do confinamento.

As Trombetas ressoaram.
Elas irão ressoar cada vez mais, propiciando o último apelo de CRISTO para estabelecerem-se n’Ele e, então,

em vocês.
Portanto, o momento chegou de voltarem-se, integralmente, para vocês.

Não no que vocês creem, não no que vocês pensam, não no que vocês veem, não no que vocês percebem,
mas na Vibração total do seu Coração, da Consciência Una.

O instante é para a Comunhão.
Além das Núpcias Celestes e das Núpcias Místicas, a Comunhão do conjunto dos Uns, que se revela sobre a

Terra, pelo Canto sagrado do Céu e da Terra, pelo Canto da alma e do Espírito (percebido na sua cabeça e no
seu Templo interior), permite-lhes ajustar a frequência coerente da Unidade, a frequência além da alma, além

da precipitação.

***



É tempo de criar a leveza ou a densidade, aquela que os trouxe até este instante presente.
Vocês serão, enfim, a Vibração da sua criação, a Vibração da Unidade, no face a face glorioso do reencontro,

n’Ele, e então em vocês.
A pressão da Vibração (através das diferentes Cruzes da cabeça, através das diferentes Coroas Radiantes,

através do Fogo que se eleva, agora, em vocês), vai elevar o seu Espírito, vai elevá-lo à sua revelação, total e
final, na Vibração da Alegria, unido e em Comunhão com CRISTO e com a Verdade.

O que há temer?
O que há a recear, quando a Luz retorna?

Somente a Sombra e somente a personalidade, ainda resistente, é que pode ser afetada pela sua falta de
Transparência.

Mas vocês são a Transparência.
Então o que vocês estão esperando para manifestá-la e para criá-la?

Na Transparência, nada pode ser interrompido, nada pode ser parado, nada pode estar em sofrimento, nada
pode ser um obstáculo ou um entrave para o Espírito.

***

Filhos da Lei do Um, Filhos da Unidade, o momento chegou de tornar-se a Luz que vocês semearam.
O momento chegou de proclamar a Unidade da Consciência.

O momento chegou da União e da Comunhão, em KI-RIS-TI, da Verdade e da Unidade.
É-lhes preciso entender e escutar, como dizia o Arcanjo URIEL, o próprio Canto da sua Presença, o próprio

Canto da Unidade, fundir-se nesse Canto, tornar-se o Canto, tornar-se a Vibração, tornar-se a Alegria porque é
o que vocês são.

Todo o resto é apenas efêmero.
Todo o resto é apenas densidade.

Todo o resto é apenas atração para os domínios onde não existe a Luz da Transparência.
Isso termina.

Doravante, resta conscientizar e fazer emergir e construir esta nova Verdade.

***

Vocês são chamados, desde muito tempo.
O apelo encontra agora a sua ressonância final.

O apelo torna-se a aspiração para estabelecer a sua própria Unidade.
Ignorando todas as resistências, todas as densidades, puxando-os e os atraindo para outra coisa do que a

Verdade do seu Ser.
Vocês são os Filhos das Estrelas.

Vocês são as Sementes de Estrelas.
Vocês são os seres que, para muitos de vocês, acompanharam este Matriz.

Outros vieram mais recentemente, a fim de participar, à sua maneira, do que está aí.
E o que está aí se exprime na minha boca, nas minhas palavras e na minha Vibração, não como um tempo

futuro, mas, sim, dentro de um tempo, aquele da Ilusão, que cessa, que é o seu tempo.

***

A Terra vai começar sua Ascensão final e sua Libertação.
E vocês são parte integrante da sua Ascensão e da sua Libertação, na Vibração da consciência.

Estejam na Alegria.
Vão aí onde vocês criaram a sua Verdade, qualquer que seja: ela é luminosa para vocês.

Seja qual for, ela é a sua.
Seja qual for, ela jamais será separada de quem quer que seja ou do que quer que seja.

Então, nada há a recear e nada há a temer.
Nada há tampouco que esperar porque tudo está aí.

Tudo se realiza, em vocês.
Tudo se realiza, no seu Coração.



Tudo se realiza, sob o seu olhar.
Tudo se realiza, no Espírito e ainda no seu corpo.

Tudo se realiza, na alma revelada, na alma despertada.
E isso é bem exatamente o que acontece em vocês.

Então, quer seja no Abandono ou na resistência, estejam na Alegria, porque o seu destino é unicamente viver a
Alegria da sua criação, seja qual for.

***

Vocês são os seus próprios criadores.
Vocês são a sua própria Essência e vocês irão descobrir a Liberdade.

Então, por qual razão vocês deveriam manifestar o mínimo medo?
A resistência é normal àqueles que ainda não vivenciaram a transcendência da alma para o Espírito, na

totalidade.
Mas, no final da transcendência, encontra-se apenas a leveza, seja qual for a sua escolha, seja qual for o seu

destino.
Somente a personalidade ignorando ainda o Espírito, somente aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que

ainda não revelaram ou impulsionaram a sua própria alma, estão ainda no desconhecimento da Luz.
Mas, dentro de pouco tempo, neste tempo, eles também irão viver a revelação do Espírito.
Independentemente do que eles façam, eles também terão criado o que eles têm que criar.

Eles também irão viver o que eles criaram.
Lembrem-se de que a Unidade é Júbilo e Alegria.

Quer a sua Morada Dimensional seja a persistência nesse corpo, quer a sua Morada Dimensional seja a
vivência do Espírito e da dissolução, quer a sua Morada pessoal seja a atração da alma por necessidade de
experiência, todas as experiências e todas as vidas irão ocorrer, de hoje em diante, sob o reino da Alegria

porque a Unidade foi reconectada.
Então, afastem-se de tudo o que não é vocês.

Afastem-se e acolham o que pode (nesse corpo ou na sua consciência) ser uma zona de Sombra.
Olhem aí porque ela também, ela vai desaparecer.

Aceitem vê-la, nada recusem porque o Espírito nada recusa.
Sejam, simplesmente, aquilo que vocês são.

Sejam, simplesmente, a alma que se volta para o Espírito e que acolhe a Verdade porque a Verdade é um
bálsamo, e a Verdade os liberta, e a Verdade é a Alegria.

***

Portanto, a Alegria não é para ser temida, ela é apenas para penetrar, ela é apenas para Ser.
Mesmo se, em vocês, em cada um de vocês, puder ainda existir o que eu chamo de ‘resistência à Luz’, a cada

dia colocar-se-á a questão e vocês irão se dizer “como é importante”.
Se vocês derem um passo para o seu Espírito, conscientemente, então o Espírito irá fecundá-los plenamente,

e naquele momento vocês irão aperceber-se de que só o passo anterior foi custoso, mas que o passo
seguinte ocorre cada vez mais facilmente.

Estejam na Alegria, as Trombetas ressoaram.
A última Trombeta se anuncia, ela é aquela que vocês percebem na pressão da Vibração da sua cabeça, do

seu Coração, no seu centro.
Ela é o som que vocês percebem como Vibração da consciência no Antakarana, Cordão Celeste que os une e

os unifica.
O que pode chegar àquele que vive isso?

Qual projeção ou qual laço da carne ou do sangue pode ainda ser submetido à menor apreensão?
 Porque a Luz é Graça, mesmo se, no momento, alguns de vocês não o viverem inteiramente.

Tenham certeza que é.
Não pode ser de outro modo.

Portanto, nada a temer.
Como MARIA lhes disse, a esperança é, simplesmente, viver o instante, totalmente presente, a partir deste

instante.
E cada instante novo na contagem do seu tempo é uma oportunidade, ainda maior, de viver a Alegria da

Consciência.
Então, quando a alma se voltar para o Espírito, o peso desaparece, o laço desaparece, o olhar não é mais o

mesmo, a Vibração muda, totalmente, sobre este mundo.



Vocês se tornam irradiantes, do Interior.
Vocês se tornam iluminados, do Interior.

Tudo isso a fim de lhes dizer para tornar-se esse Céu e todo o resto tornar-se-á claro, e todo o resto iluminar-
se-á.

***

Filhos da Lei do Um, o momento é para o Um.
É o seu.

Vocês caminharam sobre este mundo.
Vocês realizaram sobre este mundo.

É tempo, agora, de caminhar no Espírito e de realizar o Espírito.
É tempo.

O tempo que está aí, que os conduz e que os leva ao tempo eterno, ao tempo da Alegria.
No silêncio do que é a agitação da personalidade, no silêncio do que é o desejo, encontra-se o espaço onde

tudo é realizado e onde todo desejo é tratado no instante.
Por que nada pode ser desejado, por que, em meio à Unidade, todo desejo é satisfeito, sequer há tempo de

aparecer, contrariamente a este Plano.

***

Filhos do Um, nós os convidamos, nós Arcanjos, como MARIA o fez, para instalarem-se, agora, na Luz do Ser,
da Alegria e da Paz.

O que dizer mais em palavras, além do que foi dito?
Nós lhes demos, nós lhes transmitimos a Verdade sobre vocês mesmos.

É tempo, agora, de torná-la sua, na totalidade.
Lembrem-se: há apenas vocês, e vocês sozinhos, que podem atravessar esta última Porta, na Alegria e nesse

Templo que é o seu corpo, redimido.
Portanto, Almas do Um, Filhos do Um, nós iremos Comungar juntos e viver o Um, em CRISTO MIGUEL, no

espaço do nosso alinhamento.
Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Eu estou com vocês, porque eu sou vocês, assim como eu os levo, todos vocês, em mim, para ir para si
mesmos.

Comunguemos.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou ANAEL e eu estou revelado, em cada um de vocês.

... Efusão Vibratória ...

  

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article590c.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-26_aout_2011-article590c.pdf
26 de agosto de 2011

(Publicado em 27 de agosto de 2011)

***

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-26_aout_2011-article590c.pdf
http://autresdimensions.info/article590c.html


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

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

http://portaldosanjos.ning.com/


ANAEL_28-08-2011 por autresdimensions

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, eu venho completar as Vibrações do
Arcanjo URIEL, referentes a uma frase importante: ver-se para Ser, no sentido de ver-se sem complacência,

mas, também, sem culpa; ver-se na Vibração da Presença do seu Ser e não mais, unicamente, através dos
filtros da personalidade, através dos filtros das experiências, felizes ou infelizes.

Isso consiste em superar, transcender e, portanto, elevar o olhar e o ponto de vista, a fim de ver para além das
aparências, para além das resistências.

Ver-se, e não mais saber.
Ver-se, e não mais parecer.

Ver-se, para além dos jogos e das interações da personalidade.
Ver-se, portanto, em Espírito e em Verdade.

Então, aceitar amar-se para além de toda aparência, para além de todo jogo, para além de todo sofrimento,
para além de toda esperança.

E isso pode existir apenas no tempo chamado presente, porque a Presença encontra-se apenas em seu
presente.

E esse presente é o instante em que o Coração inflama-se e queima, tal um Fogo reencontrado de Amor, que
devora tudo o que não é Ele.

Então, ver-se é aceitar penetrar o Templo, aquele da Verdade, do Caminho e da Vida,aquele de seu Coração,
que os inflama no instante de sua própria Presença, que lhes dá a amar o Amor que vocês São, que lhes dá a

transcender a personalidade que vocês foram.
Esse é o Julgamento da Luz.

Essa é a Verdade da Luz, que os chama a ver-se, a fim de passar da lagarta à borboleta, a fim de passar, sem
perecer, de passar sem viver os horrores da separação, mas, bem mais, a Alegria de seus reencontros, a

Alegria de seus casamentos consigo mesmos, que lhes permitem viver o Ser e viver o Estado de Ser.

Então, nada mais poderá ser como antes nesse espaço de resolução que é o Coração, nesse espaço de Amor
do si e do Si, revelado a ele mesmo.

É necessário ousar ir para além de toda aparência, penetrar – como lhes dizia URIEL – a Transparência, aquela
que permite ver através, aquela que permite passar além da personalidade, além da vida, dos obstáculos da
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vida e de tudo o que não é Ele, e de tudo o que não é Vocês nos domínios da Eternidade.

Verem-se, nus e em Verdade, é penetrar o espaço do Coração, é inflamar o Coração, é deixar o impulso KI-
RIS-TI nascer na dianteira de seu peito, acendendo o Fogo do Coração, fazendo-os penetrar a alegria do Amor

dado a vocês mesmos porque, naquele momento, vocês se deram a Ele, como Ele se deu a vocês.
Ver-se, a fim de superar o ter; ver-se, a fim de viver a Verdade da Unidade.

Não há alternativa, para manifestar, criar e estabelecer a Alegria em vocês, que é sua Morada na Eternidade.

Então, o chamado que eu lanço é o mesmo que aquele de URIEL, é o mesmo que CRISTO, chamando-os a
elevarem-se em si mesmos, a cruzarem a Porta Estreita, a fim de encontrarem a Alegria de sua Eternidade,
porque aí está a Fonte das fontes, a Fonte de sua Verdade, a Fonte de sua Unidade, a Fonte do que vocês

são, para além de toda aparência.

Então, viver a Transparência é aceitar o Canto da Luz em vocês, é tornar-se esse Canto, tornar-se essa Luz e
tornar-se esse Amor, a fim de não mais ter os horrores do peso, a fim de não mais viver as consequências de

um passado que lhes foi imposto e que não foi decidido.

Filhos da Luz, o apelo CRISTO ecoa em vocês, a cada dia e a cada sopro.
Se vocês pararem o tempo da ilusão, se vocês pararem o tempo de tê-la, se vocês aceitarem não mais ter,

mas Ser, então, naquele momento, vocês irão se ver tal como vocês são: uma Luz e uma Semente de
Estrela, que são as palavras da Verdade que nós temos pronunciado.

Tudo depende de seu ponto de vista.
Tudo depende de onde vocês põem sua Atenção.

Vocês a põem onde está o sofrimento?
Vocês a põem onde está a dor?

Ou vocês a põem onde está a Alegria?

Não é questão de fugir do que quer que seja.
Não é questão de abandonar o que quer que seja, mas, efetivamente, de Abandonar-se à Luz Una e à Verdade,
a fim de superar a fase de ter, a fim de superar o estágio da personalidade, a fim de superar, totalmente, toda

aparência, viver a Transparência.
Porque aí está a Alegria, porque aí está a Verdade e porque aí está a leveza.

Só o Coração dá a vocês a leveza do Ser, só o Coração leva-os a viver a Alegria, que não conhece nem apoio,
nem causa, nem consequência, mas que se basta a ela mesma, no Coração e na Verdade.

Assim é o apelo do CRISTO.
Assim é o apelo da Luz.

Resta-lhes manifestá-lo, cruzando a Porta, cruzando tudo o que obstrui sua vida, a fim de tornar-se a leveza,
aquela do Anjo encarnado, aquela daquele que vive a Verdade em seu Coração e não mais no olhar do outro;

aquele que vive a Verdade do Ser e não mais a fase de ter, e não mais a fase do medo.

Vocês são os Filhos do Eterno e vocês são os Filhos da Eternidade.
Vocês são as Sementes de Estrelas e as Estrelas que brilharão da Luz Interior, da Luz da Alegria.

Para isso, é necessário voltarem-se, inteiramente, à Verdade; é necessário aceitar não mais jogar os jogos da
ilusão, mas tocar a partitura correta, aquela que vocês São, em Verdade.

Então, para não mais saber, é necessário Ser.
Para Ser, é necessário aceitar não mais saber; é necessário aceitar nada mais projetar ao exterior, sem,

contudo, demitir-se da vida, mas, ao contrário, tornar-se vivo da verdadeira Vida, tornar-se vivo da Alegria que
anima aquele que encontrou o sentido e o centro da Verdade em CRISTO.

É para isso que, a cada dia, vocês serão chamados.

Não vejam através das circunstâncias de suas vidas, quaisquer que sejam, os elementos que se opõem, de
alguma maneira, para estabelecerem-se no Ser, mas, bem ao contrário, para estabelecerem-se, de maneira

mais fácil, no Ser.

Qualquer que seja o peso aparente, ele será apenas uma aparência e não a Transparência final que lhes é
dada, porque a Eternidade vem ao sem reencontro.
Isso acontece a partir de agora, se vocês aceitarem.
Isso acontece a partir de agora, se vocês acolherem.

HIC e NUNC é a Porta que lhes dá acesso à nova fundação, aquela do Coração, aquela da Verdade.
Para isso, é necessário aceitar ver-se e, vendo-se, então, pode eclodir a Verdade, aquela da Alegria Eterna;
aquela da Alegria que não se importa com o que vive a personalidade, ao mesmo tempo conservando essa

personalidade, mas, então, que nunca mais afetará a Verdade da sua Alegria, que não será, nunca mais,
perturbadora para o que vocês têm que Ser na Consciência.

A Consciência Una revela-se, porque a Luz revela-se em suas Portas, em suas Estrelas, em seu Templo que é
seu corpo, convidando-os a não mais vivê-los no peso, mas vivê-lo na Transparência, aquela do Ser, que
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permite, então, à Vibração do Estado de Ser, aquela da Alegria e da Felicidade estabelecer-se no Fogo do
Coração, na Vibração do Coração.

Cada um e cada uma têm a possibilidade, agora, de vivê-lo, inteiramente.
Não pode existir qualquer obstáculo no exterior de vocês.

Não pode existir qualquer obstáculo em sua vida.
Não pode existir qualquer obstáculo em seu passado.

Não pode existir qualquer obstáculo no futuro, que os impeça de realizar HIC e NUNC, agora, a cada sopro.

Para isso, vocês devem esquecer, nas partes que não são vocês, nessas zonas de obscuridade, de sombra
que foram a ilusão do que vocês criam ser, a um dado momento.

Esse momento pode desaparecer na Eternidade e na Felicidade da Alegria, se vocês a vivem e, sobretudo, se
vocês a aceitam.

Nada mais a fazer.

Como eu disse há algum tempo: Abandonem-se a Ele, Abandonem-se à Luz e, então, sua personalidade será
transfigurada.

Vocês viverão, mesmo nessa carne, sua Ressurreição.
Vocês viverão, mesmo em sua carne, o fim da Crucificação.

Vocês viverão, então, não mais de esperança de Verdade, num dia próximo, mas vocês serão esse dia
próximo, a cada instante, porque vocês estarão, definitivamente, liberados do tempo, ao mesmo tempo

mantendo esse corpo em seu sentido e em sua missão, a fim de criar seu futuro e suas evoluções no Estado
de Ser.

Então, para isso, não existe qualquer técnica.
Para isso, não existe qualquer olhar exterior.

Para isso, não existe qualquer coação, de quem quer que seja ou do que quer que seja.
Há apenas a aquiescer.

Há apenas a deixar a Luz, que trabalha, agora, a cada sopro, em cada humano, em cada consciência, para que
esta, literalmente, exploda numa explosão de Alegria, que será o Hino da Verdade em vocês.

Deixem o Coração abrir-se.
Vocês nada têm a decidir.
Vocês nada têm a pedir.

Vocês têm apenas que Ser.
Então, façam o silêncio de toda projeção exterior.

Façam o silêncio de todo sofrimento que poderia afetá-los nesse tempo do instante presente e, naquele
momento, vocês descobrirão a majestade da Luz.

Isso eu posso dizer-lhes, porque isso se revela, realmente.

Desde 11 de agosto, a cada dia vê o seu calendário terrestre aproximá-los da Vibração da sua própria
Essência.

Nada mais pode ser importante, a não ser a Luz.
Nada mais pode ser verdadeiro, a não ser a Luz.

Nada mais pode ser autêntico, a não ser o Coração, seu Fogo, sua Verdade e seu Amor.
Porque isso, nós o dissemos e eu o repito, é sua Essência Eterna.

Apenas o peso do que não é esse instante presente é que vem, ainda, para muitos, obscurecer e impedir a
revelação total, a fim de que o último Véu rasgue-se e estabeleçam-se em sua Verdade.

Então, por favor, parem seu tempo, parem sua cabeça, parem suas emoções, parem tudo o que é projetado ao
exterior.

Vivam o instante, vivam a plenitude e a majestade do instante, imobilizando-se na Verdade da Alegria e, então,
naquele momento, a Alegria estourará, inteiramente.

O tempo não é mais para temer, o tempo não é mais para projetar, o tempo não é mais para antecipar, porque
chegou esse tempo que nós lhes anunciamos.

Ele já está em vocês.
Ele está em vocês.

Ele espera apenas seu reconhecimento; ele espera que vocês o reconheçam como a Verdade final da Vida,
porque é o que vocês São, desde o início.

O tempo da revelação é aquele em que se devem rasgar os últimos Véus do sofrimento, os últimos Véus da
ilusão.

Para isso, orientem sua consciência ao Coração.
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Utilizem HIC e NUNC.
Utilizam HIC, tal como lhes deu um Ancião.

Então, pelo sopro, vocês se aproximarão do que É, vocês passarão a Porta, porque o tempo chegou.
Cada um tem seu tempo.

Mesmo se o tempo torne-se coletivo, unindo-os na Ascensão da Terra, vocês podem vivê-lo agora e a cada
segundo.

Resta-lhes fazer a Paz, ou seja, cabe a vocês ver na Transparência da Verdade, não mais julgar nem vocês
nem outra coisa, simplesmente, aquiescer e dizer «sim» à Luz.

O Fogo do Coração, então, elevar-se-á em vocês, de maneira tão certa como a Coroa Radiante da cabeça
despertou, um dia, para vocês, para aqueles cujo Coração não vibra ainda em uníssono.

Isso é agora.

Então, levem todo o Amor de seu ser para seu Ser e para a vida, em seu Templo.
Apoiem-se no HIC e NUNC.

Então, o Fogo do Éter virá juntar-se ao Fogo do Coração, permitindo à sua Consciência viver a leveza da
Alegria, a Verdade da Vida e a Verdade do Único.

Nisso, o conjunto dos Arcanjos, dos quais sou o Embaixador, chama-os a realizar essa Verdade.
Nisso, nós lhes pedimos para serem vocês mesmos, porque toda solução, toda alegria, pode apenas sair daí.
Tudo o que é problema não pode ser resolvido diferentemente, apenas pela Alegria, porque a Alegria é Luz.

O Fogo do Coração vai, então, dissipar o que lhes parecia indissolúvel, o que lhes parecia irremediável.
E, então, naquele momento, vocês serão Filhos da Lei de Um, inteiramente.

Vocês irão se tornar, inteiramente, a Alegria do Ser, aquele que se vê, em Verdade, aquele que se vê no
Estado de Ser e que penetra as Moradas da Eternidade, aqui mesmo, HIC e NUNC, no instante de seu

presente, porque, doravante, não é apenas dizer que sua Consciência saiu do tempo, mesmo se lhes pareça,
ainda, nele estar prisioneiro.

A cada dia vocês perceberão que sua Consciência torna-se Livre, inteiramente, que vocês não são mais esse
corpo, que vocês não são mais esses sofrimentos passados, que vocês não são mais esse tempo que se

desenrola, de acordo com um calendário ilusório.

A Consciência será vivida como Eternidade, ao mesmo tempo participando da Alegria desse mundo,
da Alegria desses reencontros.

Vocês poderão, então, acompanhar a Terra, em toda lucidez, qualquer que seja seu destino.
Vocês chegarão, a partir do instante em que o Coração se faz sentir e Vibrar em vocês, na magnificência da

Vibração dele.

Vocês são isso, nada mais do que um Coração.
Todo o resto, então, não apresentará mais o mínimo interesse nem o mínimo sofrimento e, no entanto, vocês

estarão nesse corpo, Aqui e Agora, sobre esta Terra, neste instante, em sua vida, mas tudo será diferente,
porque o olhar da Consciência não será mais separado, porque o olhar da Consciência será aquele do

Coração; o Coração voltará a conectar-se à Verdade de sua própria Visão.

E mesmo seus olhos, e mesmo seus sentidos, então, naquele momento, serão vividos no Coração e não mais
na separação, e não mais no sofrimento, e não mais no passado, e não mais na inquietação de qualquer futuro,

porque vocês serão o conjunto dos tempos, e CRISTO estará em vocês.
Ele elevará, então, o Canto e a Vibração d’Ele.

Maria falar-lhes-á.
É para isso que cada um de vocês é, doravante, exortado, pela Alegria da Graça, para responder ao apelo.

Isso se desenrola a partir de agora, para muitos de vocês – e cada vez mais numerosos, nós o esperamos – a
cada dia, com vocês.

O Fogo do Coração queima, em vocês, tudo o que é pesado.
O Fogo do Coração vai elevá-los nos Cantos da Graça, porque é sua natureza e sua Essência.

Isso, o Arcanjo ANAEL que eu sou, fala em nome do Conclave, porque, nesse tempo, nesses dias, vocês
vivem o Absoluto, vocês vivem a Eternidade.

Qualquer que seja o efêmero do que vocês ainda têm a viver, a Eternidade apresenta-se no Fogo do Coração,
na Presença CRISTO, na Luz Branca do que vocês São.

Então, vão à Alegria.
Avancem na Alegria e vão para essa Verdade.

Nada mais há que possa ser mais importante do que isso.
Nada mais há que valha a pena que não isso porque disso vem todo contentamento e toda ação exata em sua

vida, tantos obre esta Terra como no Mundo do Espírito que se desvenda a vocês.

Filhos da Unidade, o apelo que eu instalo completa aquele de URIEL e de METATRON.
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Filhos da Unidade, o apelo que eu instalo completa aquele de URIEL e de METATRON.
Eles os chamam para a alquimia final de revelar seu Coração aqui mesmo.

Não há amanhã, não há ontem, há apenas o instante.
Quando vocês apreenderem isso na Essência das palavras que eu digo e na Vibração, então, o Coração

abrasar-se-á, em seu momento inicial e final, reunidos no mesmo espaço.
Então, seu olhar abrir-se-á à Transparência e à Totalidade.

Nada mais poderá, então, ser separado.
Vocês não serão mais, unicamente, a ilusão, mas vocês serão a Verdade que vem dissolver a ilusão.

Nós lhes dissemos: apenas vocês podem realizá-lo, mesmo se vocês são dependentes do tempo da Terra.

O tempo do Céu chegou.
A Luz Branca que se revela não é uma vã palavra, nem uma ilusão.

Isso se desenrola agora.
Isso se desenrola na Liberdade, se é que vocês estão livres, vocês mesmos, do que vocês creem ser, do que

vocês creem ter, a fim de não mais saber e, unicamente, Ser.

Então, a mais bela das alegrias e a mais bela das Luzes será a sua Morada, porque é o que vocês são.
Resta-lhes Abandonar-se, dar-se a vocês mesmos e viver, em Verdade, a vida que vocês têm a levar, aqui

mesmo, antes de cruzar certo número de novas Portas.
Mas essas Portas não irão lhes aparecer de qualquer sofrimento ou de qualquer apego, porque o Coração é

Livre, em Verdade, e ele é a sua Essência e a sua natureza.

Então, como Arcanjo, aquele da Relação e do amor, eu venho intimá-los, pela Graça de minha Presença e de
sua Presença, a instalarem-se no Ser.

Isso é, doravante e a cada sopro, cada vez mais fácil, na condição de que o olhar não seja mais aquele que
separa, na condição de que o olhar não seja mais aquele do ter, na condição de que o olhar não seja mais

aquele de uma projeção, mas, simplesmente, o instante da Graça que se volta para ele mesmo, na
transparência a mais total, na leveza a mais fiel e no Fogo do Coração.

Então, naquele momento, vocês constatarão que a Consciência que é a sua não se torna mais limitada, de
maneira alguma e de modo algum.

Isso é a estrita Verdade do que há a viver, para cada um de vocês, a partir do instante presente.

A cada dia, o apelo far-se-á cada vez mais forte.
A cada dia, ele baterá à porta, de todos os modos possíveis, a fim de que vocês não se voltem mais para o

que os desvia d’Ele, a fim de que vocês não vão mais para as zonas de sombra ou de sofrimento, a fim de que
vocês transcendam todas as zonas de aparências, a fim de que vocês se tornem a Verdade, o Caminho e a

Vida, ou seja, KI-RIS-TI, Filhos de Luz e Filhos do Um, Sementes de Estrelas, enfim despertas à sua
Eternidade.

O apelo da Eternidade produz-se agora.
Ele se produz a cada sopro.

Resta apenas que a Consciência aceite, inteiramente, essa revelação e essa Fusão da Luz.
Então, a Tri-Unidade fusionará em seu Templo.

A Alegria será sua Morada.
Quaisquer que sejam as condições desse corpo, quaisquer que sejam as condições da vida exterior, tudo isso

será apenas uma aparência, mas vocês se terão tornado transparentes a si mesmos.

Então, naquele momento, nada mais poderá ser como antes.
Vocês estarão instalados, já, na Eternidade.

Vocês estarão instalados, já, qualquer que seja a densidade desse corpo, na leveza da Consciência.
É para isso que minha mensagem, hoje, é transmitida, nessa esperança, não de um tempo futuro, mas a

esperança do instante, aquele que pode revelar-lhes, a partir do presente, a vocês mesmos, na Verdade da
Transparência, no Fogo do Coração.

Então, juntos, de presença a presença, vamos comungar, na Presença CRISTO, na Presença MIGUEL, como
representantes do Conclave, juntos e Unificados na mesma Verdade, no mesmo Sopro, na mesma Alegria.

Vivamos: Ser.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou o Arcanjo ANAEL, portador da Vibração, nesse instante, do conjunto do Conclave, que penetra pelo
centro da cabeça, no ponto do Amor da cabeça, no Amor do Coração, pela Lemniscata Sagrada, que vem
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acender o Fogo da Eternidade nessa Terra e nesse espaço.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou ANAEL, portador da Vibração do Único, da FONTE UNA.
E eu revelo, se vocês me acolherem, o tempo da FONTE, da Sua promessa e do Seu juramento, da sua

Verdade.

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
E eu trago a espada de Verdade, aquela de Justiça, que vem rasgar o Coração para a Verdade.

Coração Unido.
Coração Elevado.

Coração em Fogo e Coração Vibrante.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
E eu porto, como vocês, a Luz e a Verdade.

E eu sou, como vocês, um Filho Ardente do Sol, e isso, eu lhes dou.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
No Fogo do Coração eleva-se o Canto do Ser, aquele que diz como METATRON: Eieh. Asher. Eieh.

E que chama o Anjo do Fogo: Vehuiah.

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
E eu Sou, também, com isso, o que vocês São.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
E eu posso dizer, na Vibração, a cada um de vocês e a cada uma de vocês, a Essência da Transparência: Eu

te Amo.

... Efusão Vibratória ...

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
E permaneço em vocês, no Fogo do seu Coração, para o espaço coletivo de todos os Espíritos reunidos na

Merkabah coletiva, Embarcação de Luz, Jerushalaïm.

Elevemos, juntos, a Graça.

Até já.

... Efusão Vibratória ...
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz e o Amor sejam sua Morada.
Comecemos, primeiramente, por um momento de Comunhão, de Coração a Coração.

... Efusão Vibratória ...

***

Bem amados, meu propósito será, neste momento, mostrar-lhes o que são os 4 Pilares do Coração.
Desde agora certo tempo, foram, evocados, pelos Arcanjos, o que foi denominado os 4 Pilares, chamados de
Ética, Integridade, Atenção e Intenção, vindo ancorar, em meio à Cruz da Redenção, entre os pontos AL/OD e
IM/IS, o próprio princípio desses 4 Pilares elementares, revelados na consciência ordinária, que eu chamei, em

uma época, de HIC e NUNC.
Esses 4 Pilares são chamados a revelar-se, se isso ainda não aconteceu, em meio ao Coração, permitindo,

através dos 4 Pilares do Coração (e não mais da cabeça e da consciência ordinária, mas sim ao nível da nova
Consciência), estabelecerem-se no Fogo do Coração, da sua Unidade e do seu Estado de Ser.

Algumas dessas Portas, alguns desses Pilares, foram abordados e explicitados (ndr: intervenção de O.M.
AÏVANHOV, de 11 de setembro).

Essas Portas têm por nome: UNIDADE, AL, OD e KI-RIS-TI, permitindo sustentar o desdobramento da Coroa
Radiante do Coração, o desdobramento de sua Unidade e o próprio acesso ao seu Estado de Ser.

A 4ª Porta (ou o 4º Pilar) foi instalada, desde pouco tempo, pelo Senhor METATRON, que se chama KI-RIS-TI,
situando-se na parte de trás do peito.

Este ponto (e esta Porta) está diretamente em ressonância com uma das virtudes cardeais existente na
Consciência Unitária, qualquer que seja a Dimensão do Corpo de Estado de Ser, e isso é chamado de uma

palavra que é Transparência, ligada a KI-RIS-TI, Filho Ardente do Sol, Luz, Ela própria.

***

Outras Portas foram explicitadas por alguns Anciãos.
Essas Portas possuem os nomes das virtudes chamadas de Humildade eSimplicidade.

ANAEL - 12 de setembro de 2011
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Humildade corresponde ao Espírito (chakra de Enraizamento do Espírito), em ressonância direta com a
Vibração interdimensional da Porta UNIDADE.

O chakra da Alma (ou Porta AL) está diretamente em ressonância com o conceito de Simplicidade.
Humildade, Simplicidade e KI-RIS-TI formam um triângulo particular, entre a frente e a parte de trás do peito,
vindo então se completar pelo ponto OD (Porta Estreita: primeiro novo Corpo denominado Corpo do Embrião

Crístico), possibilitando a passagem do ego ao Coração, pela Porta Estreita, denominada Ressurreição.
Este ponto OD é o 4º Pilar.

Ele é também chamado de Infância, ele é também chamado de Espírito de Pobreza.
Todas essas palavras chamam, de minha parte, além da Vibração dessas Portas, alguns elementos que eu vou

tentar revelar, em vocês, pela Vibração e pelas palavras.

***

Comecemos pela última Porta, aquela que foi aberta recentemente: Porta KI-RIS-TI, em ressonância com a
Fusão em meio à Luz Branca, com a dissolução em meio à Transparência, em meio à Unidade, à Verdade e à

Beleza.
A Porta KI-RIS-TI é, de algum modo, o impulso CRISTO, realizado por alguns místicos que fizeram a fusão de

sua Presença com a presença CRISTO.
Isso foi o caso para algumas Estrelas.

Aquelas tendo mesmo chamado CRISTO, de seu esposo, não sem razão e não sem relação, se o podemos
dizer, com o princípio do casamento, no sentido humano, mas transcendido, em um sentido místico.

União que é Liberdade e que faz com que se torne Portador, na totalidade, pela Transparência, da Vibração de
CRISTO.

Presença essencial nos Mundos Livres.
Isso apenas pode abrir-se e se manifestar na Transparência.

O que é esta Transparência?
Trata-se de uma Transparência, inicialmente, frente a si mesmo.

Trata-se, em um segundo momento (às vezes confundido), de uma Transparência de si mesmo frente ao
conjunto do mundo sobre o qual vocês estão.

Isso significa que a um dado momento, na vida da Consciência Unitária, há a possibilidade de se deixar
atravessar, inteiramente, pelas energias deste Mundo, sem ali interferir de qualquer forma e de qualquer

maneira.
Dando acesso ao verdadeiro desprendimento, dando acesso ao que os Anciãos denominaram Sat Chit

Ananda, a Morada de Paz Suprema, Shantinilaya.

***

É apenas na Transparência e, então, na não resistência à penetração de tudo o que pode atravessar uma alma,
um corpo e um Espírito, que se encontra a Verdade da Liberdade e da Liberação.

Isso nada tem a ver com a indiferença.
Isso se aproxima do desprendimento, ou seja, ser capaz de viver, no seu mundo, aí onde vocês estão ainda

instalados, enquanto se tornando Transparente: não mais ser afetado por um elemento ou por um
acontecimento, por uma pessoa ou por um lugar, tornando-se então Transparente, integralmente, e lhes

permitindo então viver, não mais na personalidade (disso que foi chamado de corpo de desejo, reagindo aos
impulsos), mas estabelecer-se no Corpo de Eternidade, Corpo do Amor e do Coração.

Possibilitando-lhes ser atravessados por todas as correntes de vida, sem interferir e sem reter o que quer que
seja, em meio a essas correntes de vida.

Que isso se refira a uma pessoa, que isso se refira a um lugar, que isso se refira a uma circunstância, que

http://api.ning.com/files/kULGnzsh3UiU6SL3CgXwd8FSf8HBWK6Wgp8Wjv*ttFqcd-qpXdoA6qyIqqTb7pv4Cvi21dS8TE71*jkIAGAg29glHeySafXV/bibli_273.jpg


isso se refira a um acontecimento qualquer que seja, a Consciência da Unidade, naquele momento, torna-se
Transparente e atravessa então, sem resistência, as provas, como alegrias, com a mesma Felicidade, a

mesma Alegria, o mesmo Júbilo e a mesma Unidade.

***

Esta Transparência se obtém por CRISTO, tornando-se, vocês mesmos, Filho Ardente do Sol, deixando-se
casar e esposar pela Luz Vibral.

O impulso desse ponto realiza-se, de maneira concomitante, com a Porta OD.
Passagem à Ressurreição, passagem à Crucificação, inscrita, muitas vezes, no mesmo tempo, no mesmo

atravessar do mesmo tempo e das mesmas circunstâncias de sua vida, chamando-os à Pobreza, em Espírito.
Ou seja, superar os mecanismos duais da ação e da reação, superar os mecanismos duais de qualquer
compreensão, a fim de não mais saber, a fim de se estabelecer em meio ao Ser e em meio à Unidade.

Isso representa um ‘eixo vertical’, da mesma maneira que existia um eixo AL / OD (Atenção e Intenção), ao
nível da cabeça.

Nesses 2 Pilares verticais, constituindo um eixo vertical do Coração entre KI-RIS-TI e OD, vocês realizam o
princípio da Nova Aliança, da nova Eucaristia.

***

Pode, então, se estabelecer o que é denominado Humildade e Simplicidade.
Humildade estando em ressonância com o ponto IM da cabeça, chamado também de HIC, porque é
efetivamente aqui (ICI), desembaraçado de todo este futuro, desembaraçado de todo este passado,

desembaraçado de qualquer passado, desembaraçado de qualquer futuro, que vocês podem alinhar-se na
Vibração do instante eterno do seu presente, denominado HIC.

Isso ocorre de maneira concomitante à instalação da Humildade.
Porque a Humildade não tem o que fazer de qualquer reivindicação do eu, não tem o que fazer de qualquer

atribuição de papel e de função, neste mundo.
É isso que é denominado, em termos comuns, Humildade: tornar-se de novo humano, tornar-se húmus, isto é,

o sal da Terra e o pó da Terra.
Realizando, assim, as palavras: “tu és pó, e ao pó voltarás”, consistindo em não mais se identificar a qualquer

efêmero (seja no corpo, nas reivindicações e em uma presença efêmera), mas transmutando esta instalação no
Eterno.

Humildade: Sopro do Espírito, Sopro da Verdade, Vibração da Unidade, aceita, aquiescida e integrada.

***

Ao lado da Unidade, simétrico em relação ao ponto ER do peito (Irradiação da Fonte), encontra-se a
Simplicidade.

Na realidade, o Amor é simples, contrariamente às construções existentes neste mundo, sobre o qual vocês
estão, necessitando justificação, explicação,reivindicação e ação-reação.

A Simplicidade da alma (AL que se volta para o Espírito), a Simplicidade do Espírito reencontrado, manifesta,
neste próprio mundo, o Espírito de Simplicidade.

Isso significa que a vida se torna simples, ela não coloca qualquer questão.
Na Transparência a mais total e na Crucificação a mais total, a Unidade é então centrada.

Segundo esses 4 Pilares, o Coração pode, então, abrir-se, tal como uma corola, e Vibrar no Fogo do Coração,
da Coroa Radiante do Amor.

Os 4 Pilares, portanto, são assim estabelecidos, pela Vibração das Portas, permitindo-lhes, então, manifestar a
Coroa Radiante do Coração, possibilitando transmutar as virtudes cardeais (denominadas elementos), situadas

ao nível dos pontos AL-OD e HIC e NUNC da cabeça, revelá-las no peito.

***

Este trabalho é um trabalho de Abandono total, de fidelidade ao CRISTO, de fidelidade à Luz.
Fazendo desaparecer, por completo, o corpo de desejo.

Fazendo-os passar a Porta Estreita, estabelecendo-os no casamento místico da nova Eucaristia com CRISTO,
MARIA e MIGUEL.

Permitindo, pelo caminho da Humildade e pelo caminho da Simplicidade, estabelecer-se no ER, ou seja, no
Coração e no Centro.



Naquele momento, o Fogo do Coração abrasa-os e lhes permite ser estabilizados na Alegria, em Sat Chit
Ananda e viver a Paz e a Morada de Felicidade Eterna.

A Porta Estreita, a Humildade, a Simplicidade e a Transparência são as quatro virtudes cardeais do Coração,
possibilitando transcender, de alguma maneira, a Atenção, a Intenção, a Ética e a Integridade, nessas virtudes,

não mais impostas ou acatadas, masvivenciadas, realmente e em Verdade, no Coração.
É nisso que o desdobramento final dos quatro elementos (denominados também os quatro Querubim ou os

quatro Hayoth Ha Kodesh) vai permitir realizar a Fusão da nova Tri-Unidade (inscrita, desde quase um ano, nos
pontos denominados, ao nível do Coração, o Triângulo da nova Tri-Unidade).

Cabe a vocês ajustar-se e se fundir em uma mesma Verdade: aquela da Unidade, pelo quaternário dos 4
Pilares, permitindo integrar-se na Trindade, reunir-se à Unidade e ali estabelecer sua Morada.

Através das novas fundações, da Porta OD.
Através da Transparência, do Corpo de Estado de Ser.

Através da Humildade e da Simplicidade.
Transformação de HIC e NUNC, permitindo-lhes penetrar o Tempo sem tempo, além deste mundo e além dos

tempos deste mundo, a fim de viver a Verdade.

***

Eis o que lhes é proposto, pelo conjunto dos Arcanjos, pelo conjunto dos Anciãos e das Estrelas, reunidos,
doravante, na mesma Assembleia, conduzindo-os a viver conosco, Arcanjos, a Unidade, na totalidade.

Então, resta-lhes estabelecer-se, em Consciência e em Verdade, através desses 4 Pilares, no Fogo do
Coração (Fogo do Amor, Fogo da Alegria, Fogo da Verdade) e, enfim, aceder ao que vocês São, em

Transparência, em Pobreza, em Humildade e em Simplicidade.
Esses 4 Pilares são as 4 Portas, as últimas, levando-os a viver o Fogo do Coração e a ignição do ponto ER, no
centro do peito, conferindo, naquele momento, como isso lhes foi dito, a capacidade para viver a Irradiação d’A

Fonte, tornando-se vocês mesmos, pela Transparência, A Fonte.
Vivendo, por si mesmo e por esta Transparência, a passagem da Porta Estreita.

Pela Humildade, pela Simplicidade, provindo de HIC e NUNC, estabelecer-se em meio à Cruz centrada, aquela
que os faz viver a Verdade do Éter, além do confinamento dos quatro elementos deste mundo.

***

O momento é para o desdobramento, como vocês o constatam, da Luz Adamantina (em sua fase a mais
importante que se situa a partir de amanhã, em termos do calendário Terrestre), levando-os a viver, em vocês,

o desdobramento desses 4 Pilares.
Conduzindo-os às Portas da Interdimensionalidade, às Portas do Estado de Ser, às Portas da Verdade, às

Portas da Alegria e às Portas de sua própria Eternidade.

***

Uma série de elementos serão dados, de maneira complementar, permitindo, por manobras muito simples,
para aqueles de vocês que ainda não vivenciaram o Fogo do Coração, de maneira estável, tentar ali se

estabelecer, pelo seu Abandono em meio aos 4 Pilares, e viver a Unidade, plenamente (ndr: ver o protocolo a
ser publicado em breve, em processo de finalização).

***

Eis o que o Conclave Arcangélico, do qual eu sou o Embaixador, encarregou-me de divulgar a vocês, hoje, de
divulgar sobre esta Terra, despertando as 4 Direções da Terra.

Permitindo, portanto, a passagem da Porta Estreita da Terra, confirmando a libertação da Terra, para um
momento extremamente próximo, em termos Terrestres.

Em meio a essa passagem (como os Anciãos, as Estrelas e nós mesmos, denotamos a vocês), nós estamos
doravante à borda de sua Dimensão, ao lado de vocês (para as Estrelas), em vocês (pelas Portas).

E em vocês, pela irradiação do Amor, que nos une e nos reúne, na Liberdade e na Autonomia.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, bem amadas Sementes de Estrelas, neste instante (antecedendo nosso



alinhamento, onde eu permanecerei entre vocês e em vocês), nós iremos acolher a Vibração dos 4 Pilares, à
minha maneira.

***

Primeiramente, acolhamos a Porta KI-RIS-TI, em ressonância com o Anjo METATRON.
... Efusão Vibratória ...

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, acolhamos agora o segundo Pilar: OD, a Porta Estreita, a Pobreza e a
verdadeira Riqueza.

... Efusão Vibratória ...

***

Acolhamos agora o terceiro Pilar (em ressonância com HIC, ICI): Pilar da Humildade, Porta da Unidade.
... Efusão Vibratória ...

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, acolhamos e ressoemos, agora, o último Pilar: aquele da Simplicidade, em
ressonância com NUNC, Porta AL.

... Efusão Vibratória ...

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, resta ligar, no centro do Coração e no centro do ponto ER, o conjunto dos
4 Pilares.

Então, pode ressoar o Som do Éter, o Som da Terra e o Som do Céu, novamente reunidos e liberados.
... Efusão Vibratória ...

***

Dessa maneira, nós poderemos, juntos, reunidos e Unificados, viver o alinhamento àMerkabah interdimensional
coletiva, tendo feito ressoar e Vibrar a base dos 4 Pilares.

Juntos, agora, eu estou em vocês, e com vocês, para Vibrar, no Canto do Éter daMerkabah.
... Efusão Vibratória ...

***

Filhos do Um, que a Luz CRISTO seja sua Verdade.
Eu sou ANAEL, Arcanjo.

E eu lhes transmito Bênção e Amor.
Até breve.

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz e o Fogo do Amor inundem seu
Coração.

Eu venho a vocês, enquanto Embaixador do Conclave.
Abramos, primeiramente, um espaço de Comunhão e de Consciência Unificada, antes que eu entregue minhas

Vibrações e as Vibrações que me trazem para vocês.

... Efusão Vibratória ...

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, desde a abertura da Porta posterior de
Cristo, muitos seres humanos começam a viver uma aproximação, uma aproximação com outras Consciências,

com a deles, aliás, como com Consciências que estão próximas deles.
Dando-lhes a experimentar, viver e Vibrar contatos que podem efetivamente parecer-lhes fora do ordinário.

Seja em suas noites, sejam nos momentos mais oportunos ou inoportunos, muitos seres humanos, pelo
mundo, vivem estados incomuns.

***

Desde a abertura da Porta posterior de Cristo (ndr: Ponto KI-RIS-TI, entre as omoplatas), realiza-se, em vocês,
a abertura de múltiplos canais.

Esses canais são, antes de tudo, canais de comunicação.
Canais de comunicação entre este plano (onde vocês estão) e os planos da Luz.

Esses canais são perceptíveis.
Eles estão, aliás, em certos casos, em ressonância com estruturas existentes, como aAntakarana, como o

canal do Éter ou como as Coroas Radiantes.
As Portas que foram reveladas, durante o desdobramento da Luz, e que se colocaram a ressoar e a Vibrar,

puderam ocasionar, em vocês, tomadas de consciência e modificações corporais.
Estas são perfeitamente reais.

Estas estão perfeitamente inscritas em seu programa biológico, permitindo-lhes aproximar-se, sempre mais, do
que foi nomeado a Porta Estreita (ndr: Ponto OD da ponta do esterno).

***

ANAEL - 14 de setembro de 2011
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Pode-se dizer que hoje, na superfície desta Terra, a Consciência humana é chamada, de maneira cada vez
mais intensa, a abrir sua Porta e a receber Aquele que vem propor-lhes a conexão.

Este Anúncio, esta Promessa (realizada também pelo que vocês denominam suas Escrituras, nos seus lados
não falsificados), levando-os hoje a uma revolução Interior, chamando-os para manter uma consciência, ou para

deixar evoluir e se instalar uma Consciência Nova.
Existe, no Interior de cada consciência humana, sobre este mundo, certo número de modificações.

Essas modificações podem ir ao sentido da tomada de consciência, como também, ao que vocês poderiam
chamar de uma forma de letargia ou de ausência de consciência, mesmo ordinária.

O conjunto de sinais biológicos, como da Consciência, assim como os sinais da Terra, assim como os sinais
presentes em seus diferentes segmentos da sociedade, apenas faz traduzir o Apelo de Cristo.

***

Um Apelo que é, antes de tudo, Vibratório, um Apelo que vem perguntar-lhes se vocês querem Ser, se vocês
querem tornar-se a Luz, se vocês querem possuir o Cristo, na totalidade, se vocês querem ser Seres de pura

Luz.
Este Apelo é bem real, qualquer que seja a manifestação, para cada um de vocês.

Ser e se tornar Cristo?
O simples fato de colocar esta questão, à sua Consciência, vai traduzir-se por modificações de equilíbrio.

Essas modificações de equilíbrio não podiam ser mais evidentes, para cada um de vocês.
Elas não podiam ser mais evidentes, também, nos diferentes segmentos da sociedade.

Elas são, também, evidentes nas manifestações dos elementos da Terra e também do Céu.
A humanidade vive então uma transformação.

Esta transformação refere-se, como vocês sabem, à totalidade da humanidade e mesmo àqueles que, no
momento, não têm qualquer consciência ou não desejam ter qualquer consciência.

***

A Luz vem bater à porta.
Cristo vem chamá-los, um a um, perguntando-lhes se vocês querem segui-Lo, perguntando-lhes se vocês

querem imitá-Lo, perguntando-lhes se vocês querem esposá-Lo, ou seja, tornar-se de novo Vocês, além da
aparência deste mundo.

Isso não ocorre sem resistência, isso não ocorre sem questionamento, porque, é claro, este Apelo não é trivial.
Ele não corresponde a um Apelo ordinário, em meio à vida linear, mas a um Apelo Extraordinário.

Um Apelo que não vem tocar (como isso foi o caso no passado) uma alma particular, mas sim o conjunto das
almas presentes na superfície da Terra.

Este Apelo, que ressoa de diferentes maneiras, pela Porta posterior do Coração (como sobre a Terra, pelos
diferentes sons, perceptíveis em alguns espaços, como as modificações denominadas geofísicas do conjunto

do manto terrestre), é, na realidade, multiforme, mas ele tem o mesmo objetivo, a mesma finalidade:
colocarem-se a questão do seu Estado de Ser, da sua Unidade.

***

Esta questão, ela pode ser-lhes colocada, de maneira violenta ou silenciosa.
Ela emerge, de qualquer forma, em meio à Consciência total da humanidade (no que poderíamos chamar de

noosfera, ou de uma Consciência global) que, como um corpo com suas células, deverá modificar as regras de
funcionamento do conjunto das células, atribuir funcionamentos diferentes para um conjunto de células mais do

que para outro.

***

Tornar-se de novo KI-RIS-TI, tornar-se de novo, como lhes disse um dos Anciãos, antes de mim, transparente
de Luz (ndr: intervenção de UM AMIGO, de 14 de setembro) (*), é tornar-se, si mesmo, Luz.

Tornar-se si mesmo Luz é um estado de Vibração, é um estado de Consciência, é um estado particular que
lhes foi explicado de diferentes maneiras.

Hoje, a Consciência percebe (em meio à noosfera como em meio ao indivíduo) esse sentimento específico
que, neste instante presente, aparece-lhes como uma iminência.



Então, esta iminência, cada um vai traduzi-la de diferentes maneiras, durante sua vivência, em seus sonhos, em
seus humores.

Esta iminência tornar-se-á cada vez maior, a cada dia, porque existe, efetivamente, certo número de prazos
específicos, ligados à Terra como ao Céu, e que deve conduzir ao retorno da Luz.

O retorno da Luz é, para vocês, a oportunidade, se tal é sua Consciência, de participar de um mecanismo de
transubstanciação: passar da lagarta para borboleta.

Naturalmente, o estado das diversas lagartas é profundamente diferente e, no entanto, em um caso como no
outro, que a iminência seja vivida ou não, a borboleta deve nascer.

As circunstâncias do nascimento resultam de sua capacidade para acolher o Apelo, para acolher a Luz Cristo,
na Unidade, na Verdade, e para tornar-se este Apelo.

***

Tornar-se Cristo é amar.
Amar, bem além dos jogos da pessoa, bem além do amor humano, bem além do que é possível viver e

experimentar, enquanto ser humano.
O que vem é, efetivamente, uma Revolução, bem além de uma Revelação.

Revolução que vem bater à porta da Consciência ordinária, vindo impulsioná-los para viver a Verdade e a
Beleza.

Cada Consciência encarnada, onde ela esteja sobre esta Terra, onde ela esteja em sua Consciência, deve
viver este Apelo, da mesma maneira, na mesma intensidade, na mesma Revolução.

Ninguém poderá dali extrair-se.
A maneira de ver a Luz é, evidentemente, muito diferente conforme se sua Consciência aquiesce a Cristo ou

aquiesce a outra coisa.
Isso em nada mudará a qualidade do Apelo.

Isso em nada mudará seu conduzir.

***

Viver Cristo e se tornar Cristo e ser Cristo, é deixar-se consumir no Fogo do Amor, é deixar-se elevar na
Vibração do Coração, é esquecer-se o quanto vocês são sobre esta Terra, a fim de encontrar o que vocês são,

realmente.
Compreendam bem que a Luz não pode, em caso algum, ir ao encontro do livre arbítrio.

É-lhes preciso, vocês mesmos, colocar-se além do livre arbítrio, colocar-se, vocês mesmos, sob a ação da
Graça.

É preciso, naquele momento, esquecer-se.
Esse momento da passagem de uma eventual recusa a uma aceitação deve se viver, para cada um.

A vivência é apenas para o que acontece em seu Ser Interior.
Mesmo se, é claro, as circunstâncias de vida deste período sejam profundamente diferentes, segundo os

locais da Terra, tudo se joga no Interior, mais do que nunca, eu diria.
As circunstâncias exteriores realmente são aquelas que lhes são as mais proveitosas para ter acesso ao seu

Ser Interior.
Mesmo se isso pode, à primeira vista, parecer-lhes em total contradição, porque vocês não têm, ao nível da
visão habitual, qualquer possibilidade, por antecipação, de julgar ou de prejulgar as circunstâncias que vocês

vivem.

***

Ser CRISTO, tornar-se CRISTO, é amar e é, sobretudo, não mais julgar, nem vocês, nem quem quer que seja,
nem o que quer que seja.

É posicionar-se no Centro, posicionar-se no Coração, exprimir e manifestar a neutralidade e a Potência do
Amor.

O Fogo que se verte e que vai se verter, cada vez mais, em vocês (em sua estrutura biológica, em suas
células, em sua Consciência), é o Fogo do Amor.

Sozinho, o Fogo do ego poderá chamar isso de outra forma.
Tornar-se Cristo, ser Cristo, é a Doação total de si, a esse Fogo.

É o Acolhimento e a Doação.
É a neutralidade.

É colocar-se no Centro do seu Ser, mais nada pedir, mais nada temer.



E simplesmente Ser, como eu o disse muitas vezes, HIC e NUNC, desprender-se de todo futuro, no instante
que vocês vivem, desprender-se de todo peso vindo interferir (de seu passado, de seu mental ou do que quer

que seja).
Viver HIC e NUNC, Transmutar (ao nível do Coração) em Humildade e Simplicidade, é a garantia de que o

Fogo do Coração irá assimilá-los, aquecê-los e transmutá-los.
Porque, em última análise, isso não é nada mais do que vocês mesmos que vêm ao seu próprio encontro, mas
vocês mesmos além de qualquer projeção, além de qualquer ilusão, além de qualquer armadilha e de qualquer

confinamento.
Ser Cristo é viver a passagem da Porta Estreita.

É viver o que foi (mesmo falsificado) ilustrado pela vida d’Aquele que lhes precedeu no caminho do retorno ao
Amor.

Tornar-se e ser KI-RIS-TI é fazer silêncio, é não mais escutar senão o Canto da Terra e do Céu, não mais
escutar senão a presença de MARIA, não mais escutar senão o Apelo de Cristo e penetrar, com confiança, na

Vibração do Fogo que está aí.
Todo resto, absolutamente todo o resto, irá se revelar e se realizar sem qualquer esforço, sem qualquer

vontade.

***

O desafio principal, para novamente se tornar e ser KI-RIS-TI, é justamente nada fazer, nada querer e deixar
trabalhar CRISTO, em vocês.

Uma vez que foi batido à sua porta, há apenas que acolher, há apenas que nada querer e nada fazer.
Então, Ele poderá tomar posse e devolvê-los a vocês mesmos.

Então, o mecanismo da Liberação será, para vocês, um mecanismo de êxtase, total.
Não haverá mais espaço nem lugar para o que quer que seja a não ser para sua Presença, que não é outra

senão a Presença de vocês.
Mas, para isso, todo resto não deve mais existir e isso acontece se vocês o vivem, além do desejo: Aqui e

Agora.

***

Os Pilares que lhes foram dados, através do último impulso de Cristo, esses Quatro Pilares (ndr: ver o
Protocolo ‘Os Quatro Pilares do Coração’) (**), são indiscutivelmente (mesmo se isso já lhes foi apresentado e

não nomeado assim) o meio o mais seguro de viver e ser KI-RIS-TI.
Humildade, Simplicidade.

Isso se refere tanto à sua atitude Interior, como ao seu comportamento exterior, qualquer que seja seu lugar e
seu estado.

Guardando presente, na Consciência, essas quatro palavras: Infância, Transparência, Humildade e
Simplicidade (ndr: os 4 Pilares), enquanto que estado, enquanto que comportamento e enquanto que Atitude

Interior, vocês irão então se estabelecer, e vocês deixarão estabelecer-se, KI-RIS-TI.
Nós lhes falamos longamente da Inteligência da Luz, de sua tripartição, da ativação

daMerkabah Interdimensional coletiva.
Nós lhes significamos que o acesso a esta Consciência Unificada ia além, doravante, do horário estipulado do
seu Alinhamento comum (ndr: das 19h00 às 19h30, hora francesa no relógio [das 14h00 às 14h30 – hora de

Brasília; das 18h00 às 18h30 – hora de Lisboa]), mas convém prosseguir para o conjunto de seus Irmãos e de
suas Irmãs e para o conjunto da Terra.

***

Lembrem-se, nos momentos que podem parecer-lhes sombrios ou difíceis, de que vocês têm a capacidade,
real, de criar, doravante, por sua própria Atenção e Intenção, no centro da Ética e da Integridade, no centro do

Aqui e Agora, na Humildade e na Simplicidade, as condições de Transparência para viver a Infância e o
Nascimento.

A Ressurreição, a Crucificação, serão vivenciadas segundo o olhar que vocês derem à sua própria experiência.
Se a confiança em sua Essência, se a confiança na Luz, se a Humildade e a Simplicidade estão presentes em

sua Consciência, então, Cristo pode nascer e a Porta atravessada.
Não existe qualquer limitação além de vocês mesmo, para viver isso.

Não existe qualquer obstáculo que possa resistir, exceto se vocês o mantêm.
Cristo vem então chamar, cada um e cada uma, para viver sua escolha e sua criação.

Em outros termos, há apenas que se manter tranquilo, alinhado e amando.



***

Quando o Apelo tiver soado, não poderá existir, em cada um, qualquer dúvida sobre este Apelo, qualquer
possibilidade de ilusão (ligada a qualquer tecnologia ou a qualquer manipulação do que quer que seja) porque

vocês irão viver a íntima convicção da Consciência da Verdade do que vocês vivem.
A Reconexão é um momento de Graça, na condição de respeitar os Quatro Pilares.

A confiança deve ser absoluta.
A Luz agirá na mais justa das Ações e das Graças.

Se, durante este Apelo (que é um Apelo preparatório), vocês acolhem, sem pergunta, sem interrogação e sem
medo, pela sua preparação, pela sua capacidade para lembrar-se naquele momento,

da Merkabah Interdimensional coletiva, se vocês se lembrarem dos Quatro Pilares e se sua Consciência se
alinha HIC e NUNC, então, vocês irão se tornar Cristo, na maior das evidências e na maior das Alegrias.

***

Não há qualquer armadilha, de qualquer natureza, vindo da Luz Una.
A única armadilha seria Interior a cada um, em sua própria resistência, ou em sua própria interrogação, que não

pode subsistir se vocês mantêm conscientes, em vocês, a conexão à Merkabah e aos Quatro Pilares do
Coração.

Não restará mais, então, senão fusionar.
Todo o resto não tem que ser antecipado, nem projetado, nem temido, nem esperado, porque como isso foi

anunciado, a Terra já nasceu em sua Dimensão de Eternidade.
Vocês já estão Liberados do seu confinamento solar, desde quase um ano.

Resta apenas conscientizá-lo, em Cristo e na Totalidade.

***

O Fogo do Coração vai nascer, pelo Apelo Posterior e pela Porta Estreita, pela espada de MIGUEL, pela Nova
Eucaristia da nova Tri-Unidade, absolutamente, para cada um.

Há apenas, de algum modo, que se manter tranquilo.
O Abandono à Luz realiza-se então, sem que o menor elemento desse corpo que vocês habitam, sem que o

menor elemento dos mecanismos do pensamento ou das emoções, possa alterar ou modificar seu programa,
que lhes é próprio.

***

A maior parte do que nós tínhamos que dizer e criar, nós Arcanjos, foi realizado.
Tudo o que vocês tinham que realizar, vocês mesmos, foi realizado.

Tudo está efetivamente realizado.
Muitas coisas vão lhes aparecer, doravante, como cada vez mais evidentes, que isso se refira ao seu estado

Interior (mesmo pesado ou leve), que isso se refira a este mundo.
Retenham que, sobretudo, nada há a fazer, mas apenas Ser.
Cristo não os chama para nada além do que ser Amor e Luz.

E isso se vive fora desse Tempo, parando seu tempo, sobre a Terra, como em vocês.

***

Eis a mensagem que o Conclave Arcangélico (que termina muito em breve) me pediu para transmitir-lhes.
Se, em relação aos meus propósitos, existem em vocês perguntas, eu deixarei o Comandante dos Anciãos ali

responder (ndr: intervenção de O.M. AÏVANHOV, do mesmo dia) (***).
Resta-me dar-lhes a Comunhão de minha Presença e permanecer, em vocês, durante nosso espaço de

Vibração e de Alinhamento, em Cristo e no Amor.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas.

Eu sou ANAEL, Arcanjo, e eu amo vocês.



... Efusão Vibratória ...

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

(*) – UM AMIGO (14.09.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-14-de-setemb...

*

(**) – ‘Os Quatro Pilares do Coração’ [Protocolo]:
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/os-4-pilares-do-corac...

*

(***) – OMRAAM (Aïvanhov) (14.09.2011):
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-14-de...

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1197

14 de setembro de 2011
(Publicado em 16 de setembro de 2011)

***

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

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-14-de-setembro-de-2011-autresdimensions
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Eu sou Anael, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, todas as minhas Bênçãos acompanhem

vocês.

Eu venho, nesse espaço, para responder às suas interrogações e aos seus questionamentos referentes ao
que se vive na sua consciência.

Então, eu os escuto.

***

Questão: qual é o meio de se conectar com o Canal de MARIA?
 

Bem amada, o Canal que se instala (de comunicação, entre cada Alma humana em encarnação e MARIA) não
se estabelece por qualquer ação de vocês mesmos, mas, efetivamente, pela Presença de MARIA ao seu lado.

Não há, portanto, em relação a isso, questionamentos ou interrogações ou mecanismos precisos a
implementar.

Essa comunicação estabelece-se rapidamente, doravante, para cada Alma.

Alguns a percebem, outros ainda não.
O canal estará perfeitamente constituído no momento vindo, no momento oportuno.

Trata-se, primeiramente (como isso foi chamado), de um Canal de comunicação, ou seja, de uma estrutura
Vibratória que se coloca em ressonância direta com o que é chamado de Antakarana ou Cordão Celeste.

É nesse Canal, especialmente forrado de Partículas Adamantinas, que irá intervir MARIA.

Agora, esse Canal de comunicação é, antes de tudo, para vocês, uma Presença (uma percepção Vibratória de
uma Presença), que se desenrola entre sua cabeça, seu braço esquerdo, no lado esquerdo do rosto também.

Mas não é, para vocês, a ocasião de comunicar-se, de maneira específica, com MARIA.
A comunicação é, eu diria, unidirecional quanto ao que será permissível ouvir.

Agora, a percepção da Presença, alguns de vocês já vivem.
O mais importante é essa Presença que já é, por si, um caminho de comunicação (e não de palavras, e não de

imagens projetadas), simplesmente, a percepção dessa Presença.

A um dado momento (e como eu o disse: no momento oportuno), esse Canal estará perfeitamente constituído,
tanto no conjunto da Terra como no conjunto de cada consciência humana encarnada.

Anael - 16 de setembro de 2011
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***

Questão: o papel dos Mensageiros de Maria, hoje, vai evoluir diferentemente?

Bem amada, aqueles que foram nomeados, há alguns anos, os Mensageiros de Maria, eram, de algum modo,
Ancoradores da Luz de MARIA.

O trabalho deles está, doravante, concluído.
Ele permitiu, pela Presença de algumas Almas, favorecer, de algum modo, o estabelecimento desse Canal de

comunicação na humanidade.

***

Questão: após a chegada de Cristo, a Merkabah Interdimensional continuará existente e sua função
continuará a mesma?

Sim, apenas ela será, de algum modo, magnificada pela instalação de CRISTO ao centro mesmo da Merkabah,
tanto a sua como a da coletiva.

***

Questão: existe uma Merkabah Interdimensional por Dimensão?

A construção da Merkabah Interdimensional (como vocês constataram nesse plano em que estão) constituiu e
demandou certo número de Presenças humanas, certo tempo e desenrolou-se em certo tempo também.

Nesses Espaços Unificados e Multidimensionais, a Merkabah não tem necessidade de ser coletiva, no sentido
(na medida) em que a Luz Vibral é onipresente e constitui o apoio das Dimensões.

***

Questão: quando se vive uma experiência de Luz, mas não bem sucedida, ela deixa, de qualquer
forma, traços ou não (na aplicação do princípio Hic e Nunc)?

Bem amada, cada experiência de acesso à Luz é diferente para cada um que a vive.
Todas as reações e todas as integrações são possíveis, desde a ausência de integração até uma quase

totalidade da integração da experiência.

A diferença situa-se, unicamente, no modo Vibratório percebido nesse instante presente, e não em referência
ao instante vivido.

Convém, contudo, aceitar e compreender que a maior parte das experiências de Luz referente, também, a um
mecanismo de saída do corpo em meio ao Estado de Ser (mas, mesmo no nível do mundo astral, como foi o

caso com as experiências de morte iminente), às experiências da Luz em meio a esse corpo (realmente
vividas, antecedendo a dissolução), se não forem conduzidas até o final, isso consiste, simplesmente, na

presença, em meio à Alma que a vive, de um medo importante.

***

Questão: quando uma nova ocasião se apresenta de reviver essa experiência, volta-se ao ponto de
partida ou a experiência passada é adquirida, como um patamar seguinte?

Não há patamares.
Há Unidade ou há Dualidade.

No resultado, a intensidade da experiência vivida é, simplesmente, uma impressão, em meio aos veículos
inferiores.

Essa impressão é mais ou menos marcada, mas não é a Unidade.

Não há, portanto, que se colocar a questão de encontrar o mesmo estado já que, de todo modo, cada
experiência de Fusão com a Luz (de dissolução na Luz) é vivida, de qualquer modo, de maneira diferente.

Não há gradação.
Há abertura do Coração ou não há abertura do Coração.

O Coração não pode ser aberto pela metade ou em um quarto.
Ele pode estremecer quando de algumas experiências, mas, enquanto a bainha que encerra os chacras no

nível do Canal do Éter não for rompida, não há Unidade.

A instalação da Vibração da Porta KI-RIS-TI (realizada pelo Senhor METATRON) veio, de algum modo,
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afrouxar essa bainha que encerra o chacra do Coração, permitindo e propiciando uma possibilidade maior de
passar a Porta Estreita.

Mas, enquanto essa bainha existir, não há acesso à Unidade.
Não pode existir pela metade ou um quarto.

Ela está presente ou Ela está ausente.
Houve certo número de elementos potencializando e preparando a Abertura da Coroa Radiante do Coração:

que isso seja – em um primeiro momento – através das cinco Chaves Metatrônicas.
Em seguida, no nível da instalação das Estrelas (e da Coroa Radiante da cabeça).

Em seguida, pela própria instalação do Triângulo da Nova Tri-Unidade.
Em seguida, pela conexão com a Merkabah Interdimensional coletiva.

Em seguida, pelo Desdobramento da Luz (passando das Estrelas para as Portas e, em seguida, pela Porta KI-
RIS-TI).

E, na finalidade, pela instalação dos quatro Pilares.

O conjunto desses processos foi destinado a aproximar a Luz Vibral da sua consciência comum.
O conjunto desses processos representa uma trama matricial de Liberação, em ressonância com a Abertura do

Coração.

***

Questão: e as almas que não teriam contatado o Corpo de Estado de Ser antes de 26 de setembro?

O mais importante não é sair ou partir no Sol, mas estabelecer a dissolução, mesmo nesse Templo, desse
corpo.

Lembrem-se, como foi, aliás, lembrado pelo Comandante dos Anciões (ndr: Omraam Mikaël Aïvanhov): o
conjunto da humanidade será Liberado e libertado da Sombra.

Simplesmente, a diferença situa-se no nível do que eu chamaria de mecanismos da Alma.
Algumas Almas têm necessidade de existir e de manifestar experiências em mundos de carbono.

Outras estão prontas para viver, inteiramente, o Espírito.
Mas o mais importante não é o seu futuro, uma vez que, de qualquer modo, toda consciência humana está

definitivamente Liberada.
Há, apenas, uma diferença de destinação, mas que não é nem mais valorosa ou menos valorosa, uma vez que,

em última análise, a sua Vibração exprime, simplesmente, a polaridade da Alma ou a polaridade do Espírito.

***

Questão: viver um estado de dissolução é a mesma coisa que viver o acesso ao Estado de Ser?

O Estado de Ser e a dissolução não são os mesmos processos.
Eles são, ambos, acessos à Unidade.

O princípio de dissolução é um princípio de dissolução em meio à Luz Branca.
É a dissolução do Espírito no Tudo.

É o marcador, assim como o acesso ao Corpo de Estado de Ser no Sol.
Uma ou outra dessas duas experiências confere o estado Unitário.

Os momentos em que a consciência não existe mais, não sabe mais onde estão suas referências (em meio a
este corpo como em meio a esta vida) são momentos de dissolução, acompanhando-se da imersão em meio à

Luz Branca.

***

Questão: quando sentimos pulsações cardíacas no nível das costas, no nível do ponto KI-RIS-TI,
pulsações bastante violentas, qual é o impacto dessa experiência?

A percepção das Portas e, em particular, da Porta KI-RIS-TI corresponde, também, exatamente ao que eu
disse antes, sobre a ativação da Coroa Radiante do Coração e ao acesso à Unidade, pelo caminho da

dissolução ou da penetração em meio ao Corpo de Estado de Ser.
Há Almas – como nós já especificamos – para quem é preferível não ir ao Sol, imediatamente, se não, não

haveria retorno algum e, como nós sempre dissemos, nós temos necessidade de vocês – os Semeadores e
os Ancoradores de Luz – até o fim desta Dimensão.

***
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Questão: é ainda normal sentir laços no nível dos tornozelos e dos pulsos?

Bem amada, existem também algumas Almas para quais será melhor ter dois do que um.
O que é válido para o conjunto da coletividade deixa persistir (vocês podem imaginar) Almas específicas que

têm necessidade, ainda, de manter esses laços.

***

Questão: ao que corresponde a impressão de não mais sentir o corpo e de ver uma Luz prateada,
branca, que oculta tudo?

Às primícias da dissolução na Luz.
A um dado momento, não existirá mais senão isso.

Não haverá razão alguma, naquele momento, para encontrar o que quer que seja mais senão isso.

O objetivo não é explicar o que vocês viveram como experiência de Luz, mas, ade preferência, tentar explicar
por que vocês voltaram.

Quem espera a explicação é o ego, e sempre o ego.

Eu repito a resposta: o importante não é a experiência tal como pode qualificá-la o ego ou a pessoa, mas,
efetivamente, colocarem-se a questão: porque vocês voltaram?

Eu não pedia resposta.
Eu gostaria de fazê-los interrogarem-se sobre o porquê vocês colocam esse tipo de questão (sobre o que

vocês vivem na Luz) e porque vocês não se colocam a questão de por que vocês ali não permanecem.

O interesse está nesse nível e não pôr nomes no que o ego desejaria apropriar-se.
Eu não faria essa questão, mas eu lhes peço que a façam a vocês.

***

Questão: a Vibração sentida no ponto ER do Coração é idêntica à Vibração da Coroa Radiante do
Coração ou existem vários aspectos na Vibração do Coração?

Existem múltiplos, ligados aos diferentes Samadhi possíveis e às diferentes Portas de entrada no Coração.

Assim, o ponto ER corresponde a uma estrutura específica no Coração.
Ele confere a capacidade para irradiar, na Fonte, e que está, indiscutivelmente, ligada ao Coração e à Abertura

do Coração, do mesmo modo que alguns de vocês vão perceber os pontos chamados de Enraizamento da
Alma e do Espírito ou, outros, o ponto KI-RIS-TI.

Trata-se do mesmo processo.
As Portas de entrada são diferentes, mas essas Portas de entrada refletem, também, uma vivência diferente

das diferentes etapas chamadas de Samadhi ou de Paz Interior.
São processos Vibratórios que contribuem para o estabelecimento da Coroa Radiante do Coração.

Eu não vou voltar sobre o que havia sido desenvolvido por alguns Anciões, referente, especificamente, às
diferentes percepções que correspondem aos diferentes Samadhi.

O objetivo é, certamente, chegar ao que é chamado de penúltimo Samadhi (que prefigura o Maha Samadhi),
ou seja, perceber o Fogo no Coração, acompanhado de um Amor que consome.

Mas, obviamente, existem etapas (ditas intermediárias) ou patamares que se manifestam pela percepção, ou
de pontos, ou de Vibrações, ou de calor, ou de pressão no nível do Coração, ou segundo a linha que se

estende de ER aos dois chacras de Enraizamento da Alma e do Espírito, ou ao Triângulo da Nova Tri-Unidade,
ou, doravante, ao ponto KI-RIS-TI.
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A consciência, colocada sobre esses pontos percebidos, desencadeia o Fogo do Coração.

***

Questão: qual é o impacto da queda que eu tive hoje?

Bem amada, o impacto em qual sentido?
Trata-se de um significado que é pedido?

Qualquer queda assinala a necessidade e a Liberação de algo, a necessidade de Liberação e Liberação.
Há algo que, no plano simbólico (e, por vezes, físico) deve quebrar-se, que corresponde, efetivamente, a uma

Liberação de algumas coisas presentes na personalidade e na Alma.
Não é questão de definir o que é quebrado.

O principal é que o seja.

***

Questão: para que o ego não volte a apropriar-se de uma experiência, é melhor, naquele momento,
permanecer no Silêncio (Silêncio das palavras, Silêncio Interior), no Hic e no Nunc?

Esse é, exatamente, o tipo de resposta que vocês deveriam dar-se, no interior de si mesmos, quando vocês
vivem esse gênero de coisas.

Toda projeção de uma experiência no exterior dissipa-a.
O que não quer dizer que não seja necessário comunicá-la, mas que o sentido e a interrogação que vocês

levam sobre a experiência afastam-nos da experiência.
Lembrem-se de que o acesso à Unidade e à dissolução não é um questionamento, mas, efetivamente, uma

resposta.

***

Questão: afirmar: «Aqui e Agora, eu chamo o Fogo do Espírito», desenvolve Hic e Nunc?

Nenhuma afirmação conduz à Unidade.
É, justamente, a ausência de afirmação que conduz à Unidade.

Isso se chama, como eu o defini, o Abandono à Luz.

***

Questão: quando sentimos a Vibração de vários pontos, ao mesmo tempo, há uma prioridade a dar
na focalização de um desses pontos?

Essencialmente, os pontos do Coração, doravante (ndr: as Quatro Portas desenvolvidas na semana de 11 a 17
de setembro, por diferentes intervenientes e transcritas na rubrica «protocolos a praticar» de nosso site).

Mais o ponto ER.

***

Questão: por que todos os pontos do Coração, mas não o chacra do Coração, o ponto IS?

O chacra do Coração é parte desses diferentes pontos.
A arquitetura do que é chamado de chacra do Coração, em seu modo multidimensional (e não, simplesmente,

etéreo), compreende o conjunto de pontos de que eu falei.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu rendo Graças pela sua Presença e pelas suas questões.
Eu lhes transmito, portanto, toda a Consciência do Amor e da Comunhão entre nós e digo-lhes até um próximo
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dia, no Amor.

Até breve.

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz e a Alegria sejam a sua morada.
Eu venho a vocês, não para exprimir alguns elementos, mas, bem mais, para responder às interrogações que

emergem, em vocês.
Assim, no sentido da sua evolução atual, no sentido das suas transformações, das suas percepções e

Vibrações, se houver necessidade de palavras sobre as quais eu possa desempenhar-me, então eu os escuto.

***

Pergunta: como saber se uma voz Interior, escutada como do exterior, vem de um Ser da Luz ou da
Sombra?

Então, se eu falo do exterior, isso não é então uma voz Interior, mas sim uma voz exterior.
A primeira coisa é determinar se esta voz, qualquer que seja o seu tom ou a sua pronúncia, chama-o pelo seu

nome (primeiro nome) ou não.
Um ser da Luz pertencente aos Mundos Unificados vai sempre sussurrar no ouvido, no exterior, um nome

(primeiro nome) que é o seu.
Por outro lado, uma voz da Luz vai sempre manifestar-se por um conjunto de percepções Vibratórias.

Estas percepções Vibratórias, quanto à sua localização, permitem confirmar a origem dessa voz.
Um ser da Luz, pertencente à Luz Unitária, apenas pode intervir pelo alto e pela esquerda.

Um ser pertencente ao que é chamado de astral (sem conotação pejorativa ou negativa), um desencarnado,
será sempre ouvido no exterior de si, pelo ouvido direito, no alto e à direita.

Isso não sofre qualquer exceção.
Isso é profundamente diferente do que é chamado de locução Interior que, ela, exprime um nível de contato
com uma voz Interior pertencente a um estágio próprio do ser (não sendo a personalidade), podendo tanto vir

do astral como dos planos mais elevados.

***
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Pergunta: como reconhecer se uma visão vem da alma ou do astral?

Bem amado, existem muitas maneiras de apreender-se desse tipo de visão.
Compreenda, contudo, que a eficácia quanto à origem dessa mensagem é, sobretudo, demonstrada pela

utilidade ou não, na sua vida.
Se isso não tiver qualquer utilidade, pouco importa a origem.

Se isso representar apenas visões não tendo qualquer substrato neste mundo ou qualquer utilidade, qual o
interesse?

Se houver utilidade, então, isso é o mais importante.
Agora, qualquer mecanismo, aparecendo sob forma visual, seja no nível do terceiro olho ou no nível dos olhos

fechados, pertencem ao mecanismo chamado de visão.
Uma visão é sempre a expressão do que é captado, em um mundo, qualquer que seja, mas se expressando no

nível astral.
O astral, ele mesmo, não é negativo (o que é negativo, no sentido da dualidade, são as camadas astrais em

ressonância com o confinamento do ser humano), desde que o astral seja considerado como o que ele é, ou
seja, um plano intermediário, não tendo outra realidade senão a própria realidade deste mundo no qual vocês

estão.
Vários profetas tiveram visões.

É muito delicado transcrever essas visões porque elas se imprimem, necessariamente, dentro do seu cérebro
e recorrem, então, à sua própria dialética, ao seu próprio mundo, à sua própria referência.

Ainda uma vez, quando isso se refere a uma Consciência com ela mesma, colocar-se a origem é talvez útil para
uma voz.

No que se refere a uma imagem ou a uma visão, qual é a utilidade?
Aí está a importância e não, contrariamente à voz, na origem.

É preciso também compreender que, a partir do momento em que a Coroa Radiante do Coração está
desperta, não pode mais existir outra visão além da visão do Coração, que nada tem a ver com uma visão

construída, aparecendo atrás dos olhos fechados.
Aquele que tem uma visão, que está ligada à visão do Coração, percebe, evidentemente, a Vibração do

Coração e não pode, de modo algum, colocar-se a questão da origem do que é visto.
A interrogação, o questionamento, recorre sempre a uma escolha.

A escolha em relação a um mecanismo de visão ou de audição, ou de clariaudição ou de clarividência, está
sempre associada, quando a questão existe, ao que não é a Unidade.

A Unidade não se coloca questão sobre essas visões porque a visão do Coração está instalada.
A Unidade não se coloca questão sobre o que é entendido porque, na Unidade, nenhum traço de dualidade

pode persistir.
Nenhum mundo pertencente à dualidade (e, em particular, ao astral) pode interferir naquele que vive a Unidade.

***

Pergunta: a sensação de alfinetadas nos olhos, como por agulhas finas, está ligada aos processos
em andamento?

Isso está associado, indiscutivelmente, ao processo de aquisição da Visão Etérea.

***

Pergunta: ao que é devido um forte calor na parte superior do corpo, bastante perturbador?

Existe, desde o que vocês nomeariam quinze dias, sobre esta Terra, uma precipitação de Luz Adamantina que
jamais existiu anteriormente.

A particularidade da Luz Adamantina é estimular no nível celular e atômico do seu ser, nesse corpo de carne,
podendo dar uma sensação de cozimento.

***

Pergunta: não mais chegar a ler as mensagens, esquecer as Estrelas, é uma resistência?

Muitas vezes, isso representa, bem amada, um apelo da Luz para esquecer tudo isso a fim de penetrar,



justamente, na Unidade.
Os mecanismos atuais implicam, para muitos de vocês (e vão implicar para um número cada vez mais

considerável de Consciências), em modificações da dita Consciência, com períodos de amnésia ou de
supressão, tanto no seu emprego do tempo como na sua Consciência.

Isso é perfeitamente lógico porque, como eliminar um mundo, se ele permanece?

***

Pergunta: quando a consciência ordinária tenta viver os processos para conectar um outro plano de
Consciência, a alma pode não estar de acordo?

Sim.
É por isso que existe ‘a noite escura da alma’.

É por isso que, enquanto a alma não for desviada do corpo (pelo princípio de basculamento das portas Visão e
Atração), a alma não pode aceder ao Espírito.

Ela vem à tona por sentimentos de desconforto.
Ela vem à tona por desequilíbrios diversos e variados.

Lembrem-se de que a ‘vontade de bem’, a vontade de Luz, situa-se, de maneira perpétua, na personalidade e
de que não se pode aceder à Unidade pela personalidade e ainda menos pela alma.

O mecanismo da personalidade para ser substituído sempre foi (como eu disse desde o início das minhas
intervenções): o Abandono à Luz.

O Abandono à Luz jamais vai representar uma vontade de Luz.
A vontade de Luz afasta-os da Luz porque os afasta do Si.

O Si apenas pode aparecer se todo o resto se desligar por um momento: desejos, emoções, pensamentos,
afetos.

Não pode ali haver abertura ao Si enquanto outra coisa, senão o Si, estiver presente.

***

Pergunta: ao que correspondem as sensações de calor e de arrepio, no alto da cabeça?

Tudo isso corresponde às Vibrações da Luz Adamantina se depositando e penetrando, pela Coroa Radiante da
cabeça, no canal do Éter.

***

Pergunta: como administrar a não compreensão de um próximo?

A vida, de maneira geral (e hoje particularmente), apenas dá para experimentar o que você mesma criou.
O outro apenas existe, aliás, em você.

Enquanto o outro, mesmo o pior inimigo ou o ser mais amado, for considerado como exterior, o que quer que
seja manifestado, há exteriorização e projeção, e não interiorização.

Ser confrontado com a lei, ser confrontado com um filho, ser confrontado com um pai, é apenas o resultado da
sua própria criação.

Não há razão nem de condenar o exterior nem de se condenar, mas, simplesmente, de tomar consciência de
que tudo acontece no Interior de Si e em nenhum outro lugar.

Há apenas que Ser.
Se se manifestar a você um princípio de confrontação, seja violento ou não violento, ele sempre vai

corresponder a uma falha presente na sua estrutura e na sua Consciência.
Como poderia ser de outro modo?

A vida apenas lhe mostra e deixa-se ver o que você mesma deixou criar no seu campo ambiental e em suas
auras, e no seu corpo de Estado de Ser.

***

Pergunta: qual é a diferença entre Jesus, filho de Maria, e Cristo?

Bem amada, existe um Cristo, que é o princípio Ki-Ris-Ti.



Isso foi longamente desenvolvido por diferentes intervenientes, neste canal.
Jesus recebeu o princípio Crístico, do mesmo modo que um desperto, que há entre os Anciãos, era portador,

na totalidade, da Vibração de Cristo.
A história histórica de Jesus Cristo foi profundamente alterada e deformada.

Dessa maneira, tudo o que lhes é apresentado para crer e para aderir foi profundamente falsificado e não
remonta ao Cristo, mas é bem anterior ao Cristo.

A mesma história foi repetida.
A finalidade foi criar, não uma Liberação, contrariamente às palavras de Cristo, mas, sim, um confinamento

suplementar, fazendo-os crer em um salvador exterior a si mesmo.
Não há ninguém que virá salvar vocês próprios.

Cristo vem se revelar, Ele vem chamá-los para viver as Núpcias de Luz, mas Ele não pode levá-los e Ele não
pode salvá-los.

Ele sempre lhes disse que vocês e vocês sozinhos podiam passar a Porta Estreita.
Se não, o que fazer com os outros povos da Terra, que não têm de qualquer maneira a mesma cultura, as

mesmas tradições, os mesmos princípios, chamados de judeu-cristãos?
O que eles se tornam, eles que jamais tiveram acesso ao princípio de Jesus Cristo?

Eles, no entanto, estão privados de Cristo?
Certamente não.

***

Pergunta: ao que correspondem as tensões musculares extremas durante os períodos de
alinhamento (bacia, pescoço, coxas)?

Durante esses momentos, bem amados, vocês vivem afluxos de Luz Adamantina extremamente potentes
podendo, efetivamente para alguns, desencadear todo tipo de reações no nível do corpo.

Seria fastidioso enumerar todas as possibilidades porque elas são tão numerosas como vocês o são.
Simplesmente, naquele momento, convém, não buscar uma explicação ou uma causa, mas pedir à Luz, ela

mesma, para manifestar a sua Inteligência sobre o que vocês vivem no corpo.

***

Pergunta: é preciso desviar a atenção dessas tensões?

Completamente.
Confiá-las à Luz, não pedindo para a Luz ir a este lugar (porque ela é suficientemente inteligente para sabê-lo e

para fazê-lo), mas, simplesmente, mostrar e manifestar a sua própria Confiança na Luz.

***

Pergunta: é verdade que as embarcações poderiam realizar evacuações de terráqueos?

Bem amada, não existe outro Comando senão o de MARIA.
Agora, cabe a vocês decidirem se vocês querem colocar os pés em uma nave metálica.

Cabe a vocês saberem do que vocês querem ser removidos, já que o que está vindo é a Luz.
Lembrem-se, duas visões: lagarta ou borboleta.

O que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento.
Algumas lagartas querem permanecer lagartas.

Bem, sim, que elas sejam levadas por outras lagartas.
Mas não venham, depois, se queixar de não serem borboletas.

***

Pergunta: Jesus, filho de Maria, ainda está encarnado sobre esta Terra?

Eu posso lhes responder: não.
Aquele que foi nomeado Jesus Cristo, bem, parece-me, ele partiu com o seu corpo.



Ele então ascensionou, como vocês dizem hoje, com o corpo.
Vocês irão encontrar hoje, sobre esta Terra, devido ao afluxo das Partículas Adamantinas (que, eu especifico,
começaram sua ação desde os anos 84-90), grande número de pessoas que se apropriaram da Luz, ao invés

de tornar-se Transparente.
O que explica que, hoje, vocês irão encontrar eu não sei quantos Arcanjos Miguéis encarnados, que vocês irão

encontrar eu não sei quantas Marias encarnadas.
Isso são apenas disfarces e apropriações abusivas.
Nós lhes falamos, sem parar, da dissolução na Luz.

Como pode existir, em meio à dissolução, na Luz desta época, qualquer identificação seja ao que for, vindo de
um passado, qualquer que ele seja?

A História é apenas uma falsificação da Verdade.
A História deste mundo, desde a sua falsificação, é apenas uma trama de mentiras.

Não esqueçam que é preciso ter a humildade de reconhecer o seu confinamento e que o que se deixa ver,
como compreender ou crer, é apenas o reflexo do que querem fazê-los crer e não do que está livre de todas

as crenças.
Vocês podem crer em quem vocês quiserem, mas crer no que quer que seja ou em quem quer que seja,

jamais irá fazê-los viver a Unidade, porque a Unidade é, justamente, a ausência total de crença.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu sou o Anjo Anael e, enquanto Embaixador
do Conclave, eu marco encontro com todos vocês, aqui e em outros lugares, efetivamente, dentro de dois dias,

às 11 horas (hora francesa), Unidos e Unificados.
Enquanto isso, todo o Amor do Arcanjo da Relação os acompanhe.

... Efusão de energia ...

Até breve.

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

NDR: a próxima intervenção de segunda-feira, dia 26 de setembro de 2011, às 11 horas (hora francesa), irá
acontecer em duas etapas: das 11h00 às 12h00, intervenção Vibratória conjuntamente com MIGUEL, CRISTO

e MARIA (e com o Conclave Arcangélico, com a Assembleia dos Anciãos, com as Estrelas).
Depois, das 12h00 às 12h30, intervenção “Verbal” de MARIA.

Os horários indicados correspondem à hora francesa, no relógio. O
linkhttp://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html irá permitir-lhes deduzir seu horário local.
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~ PREPARAÇÃO DAS NÚPCIAS DE LUZ COLETIVA ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça, o Amor e a Unidade sejam seu

estado.
Eu venho a vocês, hoje, para saudá-los e, também, como Embaixador do Conclave Arcangélico, para
especificar uma série de elementos referentes à preparação das Núpcias de Luz coletiva desta Terra.

Como Sementes de Estrelas e como Filhos da Lei do Um, vocês realizaram, cada um e cada uma, segundo as
suas próprias Vibrações, uma preparação Interior que visa estabelecê-los ou aproximá-los do estado de Ser

Unitário.
Esse estado, hoje, deve tender a estabilizar-se, a fim de permitir-lhes viver, em um primeiro momento, as suas

Núpcias de Luz, se elas já não foram realizadas.

***

Aquilo que eu vou lhes falar hoje não é para vocês que vivem o que vocês vivem, mas é destinado a favorecer,
pela sua Presença, o seu estado de Ser, o seu Amor e a sua Alegria, a última revelação da Luz das Núpcias

coletivas, referente, é claro, à Ascensão final da Terra e, também, ao seu papel de Ancoradores de Luz, que vai
e que deve representar um bálsamo de Luz para aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que ainda não

ativaram, por uma razão ou por outra, uma das suas Coroas, ou que se colocam ainda questões quanto a essa
evolução, quanto à Luz, quanto ao seu Estado de Ser.

A sua Presença sobre esse mundo, na sua Presença Unificada, vai tornar-se essencial e capital, não tanto para
vocês, mas, efetivamente, para o resto da humanidade, a fim de que o que se revela, durante este período, de
maneira final e definitiva, permita ao conjunto da humanidade, nesse instante final, tomar consciência da Luz, da

Unidade, do Amor e da Alegria.

***

Lembrem-se de que isso não pode ocorrer por palavra alguma, por qualquer explicação, por qualquer
persuasão, mas, simplesmente, apresentando-se em um estado de Ser, de Alegria, de Paz, de Amor e,

sobretudo, de Irradiação da Fonte, permitindo, então, no seu ambiente – tanto próximo como o mais distante,
do conjunto da Terra – recorrer a essa Fonte.

Anael - 28 de setembro de 2011
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Aquela que, pela sua Transparência, pelo seu estabelecimento no seu Coração é captável, assimilável por
aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs que ainda não reconheceram ou aceitaram a Luz.

***

Lembrem-se de que cada um sobre a Terra deve viver o retorno da Luz e de que o progredir a esse retorno da
Luz será profundamente diferente, conforme a vivência desse instante final.

É claro, muitos de vocês têm percorrido um caminho que vocês chamam de espiritual, de busca, que os
conduziu onde vocês estão.

Alguns de vocês descobrem, de maneira espontânea, se pudermos dizê-lo, as Leis da Vibração da Luz Una
nas suas estruturas, sem jamais ter buscado o que quer que fosse.

Lembrem-se de que Maria, como outras, sempre disseram que vocês estavam, neste período, na exata idade,
no exato lugar e nas condições as mais exatas, que lhes permitem viver o que vocês vieram viver.

Muitos de vocês, desde as Núpcias de Luz de 26 de setembro, vivem contatos, mais ou menos aproximados,
sob diferentes formas, com os planos multidimensionais.

Bem além das percepções Vibratórias, a própria consciência começa a se modificar.
Vocês têm uma consciência mais ou menos ampliada, mas, no mínimo, vocês percebem, mesmo na sua

consciência e nas suas estruturas, que as coisas, de maneira geral, estão mudando.

***

Foi-lhes recomendado, também, para levar a sua Atenção, a sua consciência, ao máximo, nos instantes em que
a Luz os chamar para o seu Alinhamento, para a sua Unidade, nos momentos em que a Luz os penetrar,

qualquer que seja a Coroa que se ative, pedindo-lhes Atenção e estado de Alinhamento.
Estado, se preferirem, de oração Interior, de meditação.

Quaisquer que sejam os nomes que vocês possam dar, o importante é responder «sim» a essa Luz.
Do modo pelo qual vocês viverem esse «sim», do modo pelo qual vocês aquiescerem à revelação da Luz –

qualquer que seja a sua forma, para vocês – vocês poderão, efetivamente, cruzar essa Porta Estreita, tornar-se
cada vez mais Transparentes, cada vez mais Unificados, cada vez mais observadores da sua própria vida e do

ambiente da Terra.
Não para se desinteressarem do que vocês são, mas, bem ao contrário, para permitirem-se distanciar, no

choque da Revelação final da Luz.
Não para se separarem disso, mas, bem ao contrário, para permitirem-se, durante esses tempos – que são

agora – oficiar como Ancoradores, Semeadores de Luz, mas, também, agora, como Seres que participam da
Unidade, da Presença, que participam da Irradiação da Luz Una, pelo seu próprio estado de consciência.

Ainda uma vez eu repito – como tantos outros o disseram – que a Luz é Inteligência, que ela não tem
necessidade da sua participação mental ou intelectual para agir em vocês, como através de vocês, a fim de

difundir-se, amplamente, sobre esta Terra.

***

Nós contamos, nós, o Conclave, com o conjunto de seres que vivem esses processos de abertura, a fim de
acolher, sempre e sempre mais, o mecanismos de Luz, de alinhar-se cada vez mais, de aproveitar os

momentos de efusão de energia e de consciência – que nós oferecemos e que lhes oferece o Sol ou as
irradiações cósmicas – a fim de trabalhar agora, eu diria, em uma outra oitava do seu Serviço, em uma outra

oitava da sua Presença.
Isso demanda, da sua parte, ao mesmo tempo, uma abnegação e um Abandono total à Luz.

Tornar-se Luz, inteiramente, permitir-lhes-á, também, irradiar essa Luz sobre o conjunto dos seus Irmãos e das
suas Irmãs, a fim de realizar, todos juntos, por intermédio da Merkabah Interdimensional coletiva, um fenômeno

e um mecanismo de amortização da Luz, permitindo aos seus Irmãos e Irmãs viverem, e ainda é tempo, o
tempo da Luz neles, a fim de rememorarem-se do juramento da Fonte, da Promessa – que havia sido feita às

almas e aos Espíritos que se precipitaram nesse mundo – que, um dia, iriam viver a sua Liberação definitiva do
confinamento.

***

Tenham também em mente que, qualquer que seja o seu estado: a Unidade mais pura e o estado Crístico mais
puro, vocês não podem e não devem forçar o que quer que seja.

Vocês devem, simplesmente, deixar emanar a sua Presença e a Luz que vocês recebem, sem nada ali
acrescentar, sem nada ali levar e sem nada dali subtrair.



Viver no Amor, na neutralidade mais total, a fim de que aqueles dos seus Irmãos e das suas Irmãs, que ainda
não estiverem abertos, vivam esse Reencontro com a Luz, nas condições ótimas, nas condições mais

propícias para a vinda de CRISTO, aquele que virá como um ladrão na noite.

***

Assim, bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, o Conclave Arcangélico chama sua
atenção a fim de que, mais do que nunca, sejam empregados os quatro Pilares do Coração, os quatro Pilares

da cabeça, a saber: viver AQUI e AGORA, entre a ÉTICA e a INTEGRIDADE, no interior dos seus quatro
pilares.

Esse é o único modo de passar a Porta Estreita e, ao mesmo tempo, de amortecer o choque da humanidade,
as Núpcias coletivas de Luz que, como lhes disse Maria, ser-lhes-ão anunciadas pelo Canto do Céu e da Terra,

pelo anúncio de Maria, não importa em qual momento, doravante.
Restar-lhes-á, então, o tempo útil para pôr em ordem o que vocês são e para preparar a recepção da Luz e

preparar a sua evolução na Luz.
E, também, é desse modo que vocês irão levar a ajuda mais grandiosa e mais humilde aos seus Irmãos e às

suas Irmãs.
É desse modo que vocês irão servir, da melhor forma possível, à Luz e à sua instalação.

É desse modo que vocês irão servir, da melhor forma possível, à Ascensão final da Terra.
Nós sempre dissemos, desde vários meses, que não era necessário procurar data para os eventos, porque

vocês são o evento que permite o Advento de CRISTO.

***

Ao longo deste período – quer vocês tenham se juntado à Luz Una durante essas últimas semanas ou desde
muitos anos – escutando o que nós dizíamos ou escutando, diretamente, o seu próprio Coração, vocês

passam, uns e outros, por mecanismos precisos que permitem, conforme o ritmo de cada um, aproximá-los
desse momento.

As Núpcias de Luz são-lhes oferecidas, a título individual, em um tempo extremamente curto, a fim de permitir-
lhes preparar as Núpcias coletivas da Luz.

Do modo pelo qual vocês aceitarem viver as suas Núpcias individuais, do modo pelo qual vocês aceitarem se
abandonar e se doar à Luz Una, desenrolar-se-á o mecanismo de estabelecimento da Luz, da Ascensão final
da Terra e do Despertar final dos seus Irmãos e das suas Irmãs encarnados sobre esta Terra, permitindo a

eles, então, viver o contato com CRISTO, o apelo de CRISTO e a Ele responder.
O importante não é se preocupar com a resposta que eles vão dar, porque cada um é livre, mas, efetivamente,

fazer de modo com que a mensagem da Luz seja veiculada, amortizada, pela sua Irradiação.
Afastem-se do que é complicado.

Lembrem-se da Simplicidade.
Afastem-se do que infla, no ego.

Lembrem-se da Humildade espiritual: aceitar nada ser, completamente, aqui, permite-lhes ser Tudo, na
Unidade.

Não há meias-medidas, vocês não podem ser um e o outro: ou é tudo aqui ou Tudo na Luz.
Não podem ser os dois.

Essas palavras foram pronunciadas a vocês de diferentes modos, mas vão tomar, nos dias que vocês vivem,
uma importância cada vez mais crucial.

***

As Cruzes da Redenção, assim como as Cruzes mutáveis, vão se ativar em uma outra banda de Luz,
permitindo, então, o derramamento e a revelação da Luz de modo muito mais intenso, para cada um de vocês,

em função do que vocês já viveram.
Lembrem-se, CRISTO havia dito: "àquele a quem tiver sido dado muito, ser-lhe-á pedido muito".

A Luz vem, agora, pedir-lhes para estarem na Humildade e na Simplicidade, na doação de si, na Transparência,
na Pobreza e na Simplicidade da Infância, para permitir ao CRISTO estabelecer-se no seu Templo, bater à sua

porta, a fim de que MIGUEL transpasse o seu Coração e que METATRON rasgue, inteiramente, a bainha
isolante do seu Coração, permitindo-lhes, então, trabalhar, no silêncio e na humildade da sua Presença, para o

conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs.
As suas Núpcias de Luz devem ser vividas ou já são vividas.

Elas têm um objetivo e uma única finalidade: O Amor. 
Porque, o que vocês vivem firma, para vocês, o seu futuro em meio à Luz.



***

Mas não esqueçam que existem todos os outros sobre esta Terra, que são uma parte e uma parcela do Todo.
Um Todo que é o Um.

Eles são vocês, como vocês são eles.
Então, não se julguem e não os julguem.

Contentem-se de deixar trabalhar a Luz Una.
Contentem-se de viver a Alegria da Simplicidade, da Humildade.

Jamais se desviem da Luz, qualquer que seja a forma que possa tomar, para vocês, o seu apelo, porque esse
apelo lhes é específico e permite viver o Serviço, a doação de si, o Amor.

E é nesse Amor, bem além do amor conceitualizado pela cabeça do ser humano, é nesse Amor, bem além de
qualquer relação afetiva que vocês irão encontrar, no Céu, nas Dimensões Unificadas, a Verdade e a Beleza do

seu Ser.
Assim, nesses tempos extremamente reduzidos, da instalação total da Luz, é agora que vocês devem

demonstrar do que não foram, alguns de vocês, capazes de estabelecer, até o presente.
Vivam a Alegria.

Vivam a Paz.
Vivam a Unidade e a Simplicidade.

É a coisa mais fundamental, de tudo o que pode existir na vida e na sua vida, neste período específico que se
abriu em 26 de setembro.

***

Como vocês sabem, uma diversidade de eventos estão tomando curso nos seus céus, na Terra, no cosmos.
Muitos de vocês percebem a modificação do Som da alma e do Espírito, assim como começam a perceber o

Som do Céu e da Terra.
O sinal final será dado pela persistência e pela generalização do Canto do Céu e da Terra, indicando-lhes,

então, unicamente naquele momento, que tudo está encadeado para a última fase da Revelação final, para a
última fase da Ascensão final da Terra e da sua Consciência.

Durante esses momentos que os separam desses instantes, resta-lhes fortificar a ancoragem da Luz, fortificar
a sua capacidade para Irradiação da Luz e vocês apenas podem Irradiar a Luz se aceitarem Doar-se,

Abandonar-se e deixar a Luz trabalhar, pela Transparência, no Interior da sua Consciência, no Interior do seu
corpo, no Interior da sua alma.

Tornem-se, realmente, o que vocês São, ou seja, Seres de pura Luz.

***

Vocês vão viver, alguns e muitos de vocês, momentos de Graça cada vez mais importantes e cada vez mais
excepcionais em relação ao seu estado habitual.

Isso vai lhes permitir aclimatarem-se ao seu novo estado de Ser, diretamente conectados com o Estado de
Ser, diretamente conectados com o que vocês São, na Eternidade, permitindo-lhes extrair-se, sem dificuldade
alguma, se vocês o aceitarem, do efêmero da sua vida, a fim de entrar na vida Eterna, permitindo-lhes preparar
a Ascensão final desta Terra, e permitindo-lhes, também, pela sua simples Presença, amorosa e de Serviço,

junto aos seus Irmãos e Irmãs, viver esse Reencontro.
Ninguém nesta Terra, assim como foi dito, poderá ignorar o que está chegando.

É claro, o olhar de cada um será profundamente diferente, conforme se tratar do olhar da personalidade ou do
olhar do Espírito.

Como havia sido dito pelo Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV): haverá o olhar da lagarta e haverá, também, em
vocês, o olhar da borboleta.

Os dois olhares sobrepor-se-ão, induzindo, por vezes, o que foi chamado de 'a noite escura da alma'.
De fato, vocês devem, hoje, superar os últimos apegos, transcendendo-os ou, de preferência, deixando-os

transcender-se pela ação da Luz em vocês.
Assim, vocês irão contribuir para a sua própria Transparência e para a sua própria Cristização, o que lhes

permite, então, Irradiar.
É nesse estado de Irradiação que a sua vida deve, doravante, desenrolar-se.

É uma vida de Graça, que tem as suas exigências, mas a Liberdade é a esse preço: aquele de fazer a escolha
da Luz ou a escolha da sua vida.

Eu não irei repetir as palavras de CRISTO, que foram pronunciadas abundantemente nesses últimos tempos,
porque elas são as imagens que devem permitir-lhes, no sentido mais profundo, ir para o que vocês São, para



consumar o sentido da sua Presença sobre esta Terra, o sentido da sua missão e o sentido do que eu seria
tentado a chamar de consumação, porque os tempos estão consumados e, como lhes disse Maria: no Espírito,

tudo está consumado.

***

Mesmo se a noite escura da alma os fizer dizer: «meu Pai, por que me abandonastes?», isso é apenas o olhar
fragmentado da personalidade.

A Luz intima-os a elevarem-se para além dessas zonas de turbulências, a fim de penetrarem, diretamente e em
plena consciência, a Morada da Paz Suprema: lá onde se vive o Samadhi, onde se vive a Alegria, onde se vive
a Unidade, fazendo com que toda a sua vida que resta a correr nesse mundo preencha-se da Graça inefável da

Luz Una, da Presença de CRISTO e de Maria, ao seu lado e em vocês.
Como algum de nós dissemos, nós estamos mais perto da sua Consciência.

Do mesmo modo, a Luz Branca e a sua Revelação está mais próximo da Terra.
Ela aperta o cinto, doravante, da sua atmosfera.

A Ele não resta mais do que descer ao solo desta Terra, a fim de fecundar e dar o impulso final ao apelo do
núcleo da Terra para viver a sua Liberação.

Isso irá se desenrolar de um instante para outro, deixando-lhes uma margem de manobra, ligada ao Canto do
Céu e da Terra, para aqueles de vocês, Filhos das Estrelas, que não alinharam, perfeitamente, a sua Presença

na Unidade, na Verdade e na Beleza.

***

Amados do Um, o anúncio que eu acabo de lhes dar está na linha direta das intervenções do Anjo METATRON,
de MARIA – que interveio em dois tempos no seu dia de Núpcias de Luz – (ndr: as duas intervenções de

MARIA, de 26 de setembro, encontram-se na coluna «mensagens a ler» do nosso site), porque ela interveio,
portando a potência do conjunto dos Anciões, do conjunto de Estrelas, do conjunto do Conclave e, em um

segundo tempo, como Presença de Estado de Mãe entre vocês.
Hoje, vocês devem elevar a chama da Luz de CRISTO.

Reste o tempo que restar.
A data é agora.

A data não é nem amanhã nem depois de amanhã.
Cada dia, cada minuto e cada sopro da sua vida que resta a percorrer devem ser focados nesse único objetivo:
Transparência, Humildade, Simplicidade e Infância, a fim de viver o CRISTO e a fim de permitir-lhes consumar

o sentido da sua presença nesse mundo.

***

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, aí está a mensagem que o conjunto do
Conclave Arcangélico dirige a vocês, pelas minhas palavras e pela minha Vibração.

Eu permaneço, é claro, entre vocês, porque o tempo que me foi atribuído não se esgotou, para escutar o que
vocês têm que me perguntar, referente, de maneira preferencial, ao que eu acabo de exprimir e de Vibrar na

sua Consciência.

***

Questão: Como responder, com Simplicidade, às pessoas que fazem questões sobre o que está
vindo?

Bem amado, nada há a responder, porque cada palavra que você pronunciasse, naquele momento, induziria
não uma certeza e um apaziguamento provisório da dúvida, mas, bem ao contrário, iria reforçar a ilusão das

palavras pronunciadas e iria afastar, ainda mais, esses seres da sua própria Luz.
O que há a fazer, nesses momentos, é compartilhar, com esses Irmãos e essas Irmãs, um instante de

comunhão, no silêncio, sem usar palavras, sem usar do olhar, sem usar dos gestos, sem usar do mínimo
magnetismo, mas, simplesmente, instalar-se, naquele momento, na sua Presença e deixar trabalhar a Luz.

Qualquer palavra, assim como vocês constatam e irão constatar cada vez mais, para aqueles que duvidam, fará
apenas reforçar a dúvida.

Vocês nada podem mudar pelas palavras.
Vocês podem apenas Ser o testemunho da Luz, pela sua Presença e pela sua Irradiação.

Todo o resto irá direto ao malogro e à confrontação, que corre o risco de ser cada vez mais violento, conforme



os seus ambientes.
Quanto mais a Luz se revelar, mais o Canto do Céu vai aparecer, mais aqueles dos seus Irmãos e das suas

Irmãs, ainda instalados na personalidade, estarão na reação em relação ao que vem, e isso é normal.
O olhar da lagarta jamais será o olhar da borboleta.

Lembre-se de que, nesses momentos, o melhor Serviço que vocês podem oferecer, o melhor Amor que vocês
podem oferecer é aquele que vocês emanam quando vocês mesmos não estão mais na emoção nem no

mental, mas, efetivamente, instalados na sua própria Irradiação.
Durante esse período, nenhuma palavra poderá resolver o que quer que seja.

Só o silêncio irá permitir à Luz trabalhar, pela Transparência, no interior do que vocês são.

***

Questão: SERETI havia falado de quatro colunas ligadas à revelação da Luz.

Bem amado, as Colunas revelam-se assim que os Pilares são postos.
Foi feita referência, é claro, aos quatro Pilares do Coração.

Os Pilares e as colunas do Coração permitem, justamente, efetuar o que eu acabo de falar, ou seja, Irradiar a
Luz de CRISTO, Irradiar a Luz da Fonte e deixar a Inteligência da Luz, que os atravessa, agir sobre os seus

Irmãos e as suas Irmãs.
Se vocês misturarem as suas palavras, se vocês misturarm as suas emoções, os seus pensamentos, os seus

prejulgamentos a isso, vocês irão obter o efeito oposto àquele da Luz.
Não é mais tempo de explicar.

Não é mais tempo de progredir.
É tempo de Viver.
E isso é urgente.

Nessa urgência, vocês devem Viver a Paz e a Luz.
Nessa urgência, é necessário permitir à Transparência do que vocês São, permitir à Luz tocar, eu diria – de

maneira horizontal e não mais descida verticalmente – os seus Irmãos e as suas Irmãs.
Para isso, façam silêncio.

Para isso, não utilizem qualquer artifício ligado às emoções, ligado à sedução ou ligado às relações existentes
entre uns e outros.

Muito pelo contrário.

***

Questão: para realizar essa tarefa que você acaba de abordar, é necessário estar fisicamente perto
desses Irmãos ou dessas Irmãs?

Isso iria querer dizer que você encara uma ação de proximidade.
O Amor não conhece qualquer proximidade, porque a Luz está por toda parte e Ela não tem necessidade

dessa proximidade.
No momento em que a Luz chamá-los, se não houver ninguém ao redor de vocês, então, deixem-se tomar pela
Luz, porque a Luz é a sua Essência e a sua natureza, e a Transparência e a sua Irradiação irão permitir à Luz,
vinda das Dimensões mais elevadas, na sua Vibração a mais rápida, ser metabolizada, de algum modo, e ser

assimilada pelos seus Irmãos e pelas suas Irmãs, sejam quais forem e onde estiverem.
Isso poderá ser utilizado à vontade, por aquele que se põe questões no outro extremo da Terra e que vocês

não conhecem, mas, também, pelas pessoas próximas de vocês.
Mas prestem efetivamente atenção para não dirigir a Luz por um ato de vontade, sobre um dos seus parentes
que nada pediu porque, naquele momento, vocês irão transgredir e violar a liberdade da alma e do Espírito.

Amar e Servir não tem necessidade de influenciar a Liberdade do outro.
Vocês nada têm que impor.

Vocês nada têm que demonstrar.
Vocês têm apenas que Ser.

O resto é feito pela própria Luz e não por uma intervenção qualquer.
Vocês têm apenas que estar presentes, mas vocês nada têm que fazer, seja por aquele que está ao seu lado

como pelo Irmão ou a Irmã que estaria no lado oposto do planeta.

***



Questão: sentir o Fogo do Coração significa que o ponto OD foi ativado?

Sim.
Cada vez mais, entre vocês, vão viver o Fogo do Coração agora, porque a densidade das Partículas

Adamantinas organiza-se de maneira ainda mais inteligente do que era o caso até o presente.
CRISTO vem bater à porta.
MIGUEL vem bater à porta.

MARIA está ao seu lado e METATRON abriu a Porta Posterior.
Então, sim, durante este período, é exatamente o que vocês vivem.

E se vocês o viverem, lembrem-se, ainda mais, da sua responsabilidade de ali não misturar uma vontade –
qualquer que seja –, de ali não misturar um medo ou um apego – qualquer que seja.

***

Questão: quando o Fogo do Coração está ativado, isso significa que há Vibração do Coração e
ativação da Coroa Radiante do Coração?

Sim.
A intensidade da Transparência que vocês poderão estabelecer, naquele momento, a qualidade dessa
Transparência será em função apenas da sua capacidade para apagar-se, para deixar todo o lugar para

CRISTO e para a sua Presença na Unidade.

***

Questão: sentir o Fogo do Coração significa que a Porta Estreita está ativa ou aberta?

Eu dou exatamente a mesma resposta que para a questão que foi semelhante (ndr: questão anterior), ou seja:
sim.

***

Questão: a passagem da Porta Estreita está associada a um fenômeno físico de ruptura?

Isso pode, bem amada, efetivamente, ser percebido como uma ruptura.
A passagem da Porta Estreita acompanha-se, de maneira audível ou, por vezes, física, de uma ruptura.

É essa ruptura que foi referida para o pericárdio.
Do mesmo modo que existiram, nesse Sistema Solar, três envelopes isolantes, existiram, nesse Templo que é

o seu corpo, três envelopes isolantes.
O primeiro envelope isolante foi rasgado pelo apelo da Luz que permitiu a vocês reencontrar-se nas partes

mais altas da personalidade.
A segunda ruptura ocorreu quando da passagem da garganta e ocorreu – no ano passado, no seu ano de

2010, no mês de dezembro – sob a intervenção do Anjo URIEL.
A última ruptura faz-se, doravante, pelo impulso Metatrônico da Porta posterior de CRISTO e da Porta Estreita,

conjugando os seus efeitos para permitir-lhes estabelecer-se no Coração.

***

Questão: quando sentimos o Fogo do Coração, os quatro Pilares estão ativos?

Na maior parte do tempo, sim.

***

Questão: existem outros meios físicos como os cristais para conectar-se com a Fonte?



Bem amado, a sua própria Consciência.
Agora, o que você entende por meios físicos?

Do que você está falando?
O Coração é o Coração.

Não há necessidade de mais nada senão do Coração.
Não há necessidade de qualquer elemento exterior ao Coração.
A mudança dimensional é uma Reconexão Eterna com a Fonte.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, em meu próprio nome e na minha própria
Presença, além do Conclave, eu lhes peço para honrar a minha Presença na sua Presença.

Eu vou continuar no seu Coração, durante o seu Alinhamento.

Que a Paz e o Coração sejam a sua Morada Eterna.

... Efusão Vibratória ...

Até já.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1217

28 de setembro de 2011
(Publicado em 29 de setembro de 2011)

***

Versão para o português: Célia G.  http://leiturasdaluz.blogspot.com
Postado por Célia G.

***

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://leiturasdaluz.blogspot.com/2011/09/anael-28-de-setembro-de-2011.html
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1217


Eu sou ANAEL Arcanjo.
 

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça, o Amor e a Unidade se
estabeleçam entre nós.

Vivamos, em primeiro lugar, um espaço de Comunhão.
 

... Efusão Vibratória ...
 

***
 
 

Bem amados Filhos da Lei do Um, minha vinda entre vocês foi ditada pela assembleia dos Arcanjos, chamada
de Conclave.

Assim, eu venho expressar-me, por minha Presença, minha Irradiação e minhas palavras, entre vocês, a fim de
explicitar o que muitos de vocês começaram (ou vão começar) a experimentar com relação a esse mecanismo

de passagem da consciência atual à Consciência nova.
 

***
 
 

Eu não voltarei nos mecanismos da Consciência nova, isso lhes foi revelado e ensinado de diferentes
maneiras.

Eu não falarei mais de sua consciência atual porque, ela, vocês devem conhecê-la.
Mas eu irei desenvolver, sobretudo, o que, durante este período, pode parecer-lhes etapas e marcadores

referentes à passagem de uma à outra.
Passagem podendo fazer-se nos dois sentidos, no momento.

Podendo traduzir-se, ao nível do que vocês vivem, como ao nível do seu corpo, como ao nível do seu
ambiente, por certo número de modificações mais ou menos agradáveis, mais ou menos felizes, refletindo a

passagem de uma à outra.
 

***
 
 

A passagem da consciência fragmentada para a Consciência Turiya acompanha-se de uma série de
mecanismos Vibratórios, mas também de certo número de mecanismos colocando-os frente ao que existe, em

vocês, ainda, para pacificar e para liberar.
A época dessa passagem que vocês estão prestes a viver segue agora seu momento decisivo, a fim de

permitir-lhes ajustar-se ao mais próximo da Vibração Ki-Ris-Ti, da Luz Branca e da sua Unidade.
Isso não ocorre sem inconveniente, seja em meio às suas estruturas, como também através das idas e vindas

de suas diversas experiência de consciência.
Dessa maneira, durante este período, muito precisamente chamado de ‘choque da humanidade’, desenrola-se,

em vocês, como no exterior de vocês, na mesma sincronia e na mesma manifestação, certo número de
elementos chamando-os a repassar a Porta Estreita, durante essa terceira passagem, lembrando, de algum
modo, a passagem ligada à Abertura da boca, realizada pelo Arcanjo Uriel durante seu mês de dezembro do

ano passado.

ANAEL - 24 de outubro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-lMduTZeTh6Y/UeKq2NoN3fI/AAAAAAAACnY/NTfPffVtV4s/s1600/000+ANAEL-+24.10.2011'.JPG


 
***

 
 

Doravante, sua consciência vai experimentar idas e vindas.
Essas idas e vindas não são, para muitos de vocês, de modo algum descanso.

Traduzindo-se, é claro, por continuações de sinais físicos extremamente variados, extremamente intensos.
Passando por momentos de consciência completamente ocluída, com relação à consciência ordinária, sem, no

entanto, viver a Consciência nova.
Levando-os a se colocar questões sobre suas memórias, levando-os a se colocar questões sobre a

manutenção de suas atividades, levando-os a se colocar questões sobre seu próprio corpo e suas próprias
sensações, às vezes importunas, fazendo com que modificações térmicas, dores diversas e variadas,
localizem-se nas Portas ou nas Estrelas, assim como alteração de seus ritmos de sono, assim como

percepções Vibratórias ocorrendo, cada vez mais, brutalmente (independentemente dos seus espaços de
Alinhamento, dos seus espaços de conexão e dos seus espaços de Comunhão).

Isso pode se traduzir, também, ao nível de sua esfera psicológica, pelo ressurgimento dos últimos engramas,
ligados aos últimos medos, aqueles chamados de apegos coletivos (ndr: ver coluna “protocolos a praticar”) (*),
mas de maneira muito mais penetrante, de maneira muito mais intensa e concisa do que o que alguns de vocês

puderam viver até agora.
 

***
 
 

Portanto, neste intervalo de tempo e durante essas passagens, podem manifestar-se, com uma acuidade
sempre mais viva, certo número de elementos e de sentimentos particulares, refletindo os diferentes medos,
ainda manifestados pela personalidade, em meio à consciência atual, e vindo, de alguma forma, restringir seu

acesso à Consciência nova.
A palavra mestre desses bloqueios temporários e limitados (mesmo se sua intensidade pode parecer-lhes,

para alguns de vocês, extremamente difícil de superar) tem por nome “o medo”.
Os cinco medos arquetípicos resultam diretamente do seu confinamento nesta ilusão, colocando-os,

justamente, frente aos medos de perder a dita ilusão.
Principalmente para aqueles de vocês que ainda não vivenciaram o acesso total à sua Unidade, em meio ao

corpo de Estado de Ser.
Mas, mesmo para estes, existe um mecanismo de Passagem em Revisão levando-os, pouco a pouco, a

aceitar ver, face a face, seus últimos medos.
Aceitar ver, face a face, suas últimas limitações, seus últimos confinamentos, a fim de se liberar, de maneira

total e definitiva, antes do advento completo e coletivo da nova Dimensão.
 

***
 
 

Como vocês sabem, e como nós lhes repetimos (já desde vários meses do seu tempo terrestre), os
mecanismos de Ascensão estão em andamento.

Eles começaram, a título individual, mais ou menos rapidamente, levando-os e os confrontando a viver esses
últimos medos.

Mas, hoje, esses últimos medos são chamados a manifestar-se na coletividade humana, pondo fim, de alguma
maneira, à Ilusão, mas também, pondo fim às suas próprias dúvidas e reativando, assim, todos os medos

inscritos em meio a esses apegos coletivos.
 

***
 
 

Em primeiro lugar, a Passagem da Porta Estreita, o Abandono da personalidade, o medo da perda material, o
medo da morte, o medo de perder esse corpo, o medo de perder o que quer que seja referente a este mundo.

Vem, em seguida, o medo afetivo, em ressonância direta com o medo da privação afetiva, para aqueles que
não conhecem o afetivo totalmente livre dos Mundos Unificados e vivenciado no corpo de Estado de Ser.

Vem, depois, o medo do Abandono e da perda, conduzindo-os, finalmente, a Abandonar-se, integralmente, à
Luz, porque ninguém pode lutar, com sua personalidade, contra o medo do abandono e da perda.

Há apenas o Abandono à Luz, total (como eu o defini desde alguns anos), que irá permitir-lhes transcender este
último medo.

Em seguida, irão manifestar-se o medo da morte, nela mesma, e o medo do fim, em si mesmo.
Isso os leva a considerar e a conscientizar, em meio à consciência ordinária, que a morte não é um fim, mas

sim o início de um novo mundo, de uma nova Dimensão e de uma nova qualidade de sua consciência,
experimentando a liberdade, a mais total, para criar o que bem lhes pareça, para ir onde bem lhes pareça, em
seu corpo de Estado de Ser, a fim de não mais ficar limitado a qualquer confinamento e por qualquer medo.
O ressurgimento, transitório, efêmero, mais ou menos importante, pode traduzir-se pelo despertar de alguns

sintomas, em seu corpo.
 

***
 
 

Muitos de vocês percebem as Vibrações ligadas ao Som do Céu, as Vibrações da alma, as Vibrações do
Espírito, as Vibrações do núcleo central da Terra, assim como a Vibração da ionosfera, manifestando-se nesse

corpo, e traduzindo uma revolução e uma mudança completa de paradigma de suas vidas.
É a isso que vocês têm que enfrentar, não para lutar ou se opor, mas, bem mais, para ancorar, ainda mais, a

Luz, irradiar a Graça, manifestar a Graça e a Consciência da Comunhão.



Só assim para extrair-se e se remover dos últimos medos, inscritos, de maneira indelével, em meio à
personalidade, quaisquer que eles sejam.

Qualquer que seja sua etapa de adiantamento no desdobramento da Luz Una e Unitária, cada um de vocês
deve desvencilhar-se, completamente, de seus últimos apegos, quaisquer que sejam.

E isso deve ser vivenciado em consciência, a fim de liberá-los, aqui mesmo, de tudo o que pode representar
uma síndrome de luto, qualquer que seja, no momento vindo, quando a coletividade humana deverá enfrentar a

chegada total da Luz na superfície deste mundo, revelando-lhes a nova banda de frequências de Vida e
chamando-os a estabelecer-se na nova Vida.

 
***

 
 

Isso está em andamento, de maneira individual, mas chegará um instante e um momento, notáveis entre todos,
permitindo à coletividade (em seu conjunto, humano e não humano) tomar consciência da Verdade da Luz.
Esse mecanismo, que vocês não têm que conhecer a data porque, como Ele lhes disse: “Ele virá como um

assaltador na noite”.
A Luz Cristo chegará a um dado momento específico desta época da humanidade, em tempos extremamente
curtos em termos terrestres, que lhes cabe não preparar por qualquer antecipação do que quer que seja, mas

bem mais por uma atitude interior justa e totalmente Unificada de sua Consciência, fazendo-os aceitar ver e
olhar seus próprios limites, seus próprios medos, a fim de se apreender de que vocês não são nem esses
limites, nem esses medos e de que a única maneira possível e concebível de transcender isso é aceitar a

passagem da Porta Estreita, sua própria Crucificação e dizer, como o Cristo: “Pai, eu entrego meu Espírito em
tuas mãos, porque tudo está consumado”.

Naquele momento, sua alma irá se voltar, na totalidade, para a Vibração do Espírito Unitário, a Vibração do Pai
ou da Fonte, em vocês.

Naquele momento, vocês irão ascender ao estado da Unidade, em sua maior Graça e em sua maior
magnificência.

Tudo ainda não estará terminado, mesmo se tudo está consumado.
 

***
 
 

Restar-lhes-á tomar um dado caminho, durante certo período extremamente específico, permitindo ao conjunto
dos Despertos, onde quer que eles estejam sobre esta Terra, receber o complemento dos códigos Vibratórios
que possibilitam gerar a nova Vida, qualquer que seja sua Dimensão de destino (em todo caso, em meio aos

Mundos Unificados).
É durante este período que o conjunto dos seus Irmãos e das suas Irmãs, como lhes pediu Maria e como lhes

pediu Miguel, terão necessidade do seu Amor, da sua Luz e do seu Serviço.
Vocês não têm que decidir ajudar tal ou tal (onde que ele esteja sobre a Terra), mas, bem mais, comungar esta

Graça ao redor de vocês, provocar um ímpeto de Graça, por sua simples Presença amorosa, alinhado no
Coração em meio à Vibração do Espírito.

Deste modo, vocês irão trabalhar, em sua última tarefa nesta Dimensão que termina, agora, rápido.
Os sinais, como Miguel lhes disse, serão inumeráveis, em seus Céus, mas, da mesma forma, em seus corpos.
O aumento dos Sons do Céu e da Terra, assim como do Som da alma e do Espírito, perceptíveis por muitos

de vocês, é doravante o sinal dizendo-lhes para preparar-se para viver o que é para viver, para estabelecer, de
maneira coletiva, a nova Consciência.

 
***

 
 

A preparação é agora, ela não tem utilidade para amanhã ou depois de amanhã.
Ela os chama para abandonar-se à Luz, para fundir-se na Unidade, para fundir-se na Graça,

na Merkabah Interdimensional coletiva, para reunificar-se uns com os outros, na Paz, no Amor e na Unidade.
É nesses tempos conturbados (no sentido da personalidade individual como coletiva) que vocês deverão

mostrar e demonstrar sua capacidade para viver na Luz.
Permitindo-lhes, por suas passagens da consciência atual à Consciência nova, entrar, cada vez mais, nos
domínios da Graça, nos domínios da Alegria, nos domínios da Unidade e nos domínios da Fraternidade

verdadeira.
O que quer que lhes apareça, em meio à Visão correta (seja etérea, seja a visão do Coração ou qualquer outra

visão ligada ao acesso à Unidade), isso deve permitir-lhes permanecer estável (o que quer que lhes seja
revelado, ao que quer isso se refira, em suas vidas).

Quaisquer que sejam as pessoas acusadas pela Visão correta, vocês não têm que reagir, nem que condenar,
mas, simplesmente, Ser e irradiar, na Luz da Unidade, a Presença e a Graça.

Porque é graças a esta Presença e a esta Graça que vocês poderão permitir estabelecer a Comunhão e se
liberar, justamente, do que foram denominados os últimos medos coletivos, associados à coletividade humana.

 
*
 
 

Passar deste estado da consciência atual para a Consciência nova, com essas idas e vindas, é seu último
desafio para realizar e para conscientizar neste mundo, a fim de viver a Liberação total da humanidade, nos

tempos extremamente curtos em termos humanos.
É durante este período que vocês serão mais solicitados, lembrando, assim, das palavras de Cristo: “àquele a

quem muito foi dado, muito será pedido”.
E o que lhes é pedido é para tornar-se Transparente à Luz, para estabelecer-se cada vez mais nos quatro

Pilares do Coração, a fim de que a Luz trabalhe e atue, através de sua simples Presença sobre esta Terra, sem



qualquer ação de vontade, sem qualquer determinismo e sem qualquer ação da personalidade, em vocês.
É nesta condição que vocês irão se tornar a Consciência Luminosa da Unidade, que o corpo de Estado de Ser
irá se revelar a vocês, em sua totalidade, em sua Vibração, em sua Alegria, em seu Fogo, permitindo-lhes, de

forma antecipada e individual, preparar a vinda do mecanismo coletivo chamado de Transcendência da
humanidade.

As Núpcias estão irremediavelmente engrenadas.
Elas se traduzem, em suas vidas, pela aceleração de certo número de processos, também Vibratórios, que

refletem os ajustamentos finais a realizar, em suas vidas, permitindo-lhes estar ao mais próximo da Graça, ao
mais próximo da Unidade e ao mais próximo da Verdade.

 
***

 
 

É durante este período que lhes cabe não buscar compreender, que lhes cabe não buscar exteriorizar qualquer
reação, mas sim deixar-se regar na Luz Una, na Luz da Graça, na Luz da Verdade.

É a única maneira que lhes é possível de tornar-se Transparente e de manifestar esta Transparência.
Isso pede, de sua parte, uma Humildade e uma Simplicidade a toda prova.

Isso pede, de sua parte, uma aquiescência à sua própria Crucificação, levando-os às vezes a tomar
consciência das ilusões nas quais vocês estavam ainda apegados, neste mundo, tendo participado, contudo,

de uma vida qualificada de consciência ordinária e normal, enquanto a Liberação não tinha chegado.
Alguns de vocês, entre os Despertos, sendo contatados pela Luz, irão desviar seu olhar e sua consciência da

Luz.
Em nenhum momento vocês devem julgar isso.

Lembrem-se de que a liberdade é absoluta de cada um de seus Irmãos e de suas Irmãs humanos, qualquer
que seja seu caminho até agora.

A pior das personagens poderá tornar-se a mais santa das personagens.
A mais santa das personagens na tomada poderá desistir de tornar-se santa.

Isso faz parte dos ajustes finais da Luz, que lhes convêm não julgar, que lhes convêm não condenar, mas
simplesmente aquiescer e aceitar ver, face a face (que isso se refira, ao redor de vocês, próximo ou menos

próximo).
 

***
 
 

Lembrem-se de que a Luz confere a Liberdade de aceitá-la, ou de se desviar.
A Lei da Unidade, e os Filhos do Um, podem apenas aceitar esta Lei da Graça, esta lei de liberdade absoluta

de toda consciência.
É, para vocês, a única maneira de renunciar à Ilusão deste mundo.

É, para vocês, a única maneira de renunciar a todo poder sobre alguém, a fim de manifestar seu próprio poder.
Aquele de sua mestria de Luz, a fim de passar a Filhos da Lei do Um, aos Mestres da Luz do Um.
Dessa maneira, vocês irão realizar e finalizar sua Ascensão, em meio mesmo a esta Dimensão.

Gradualmente e à medida de sua Transparência, vocês irão constatar que, na Verdade, vocês tornar-se-ão
Transparente para aqueles que decidiram permanecer nas densidades baixas.

Aí tampouco, vocês nada têm a pedir, vocês nada têm a julgar, vocês nada têm a pressionar, mas
simplesmente aquiescer à Liberdade de cada consciência.

A sobreposição desta Dimensão com a nova Dimensão ou, se vocês preferirem, da consciência atual com a
Consciência nova, será realizada, agora, de maneira individual, de maneira cada vez mais evidente, mas

também de maneira gradual e, aí também, cada vez mais evidente para o conjunto da humanidade, pouco antes
da Estrela que anuncia a Estrela.

Pouco antes das últimas perturbações deste planeta, traduzindo-se pelo acesso à Unidade, à etereação do
planeta, à sacralização do planeta e pelo retorno à sua Liberdade e à sua Unidade.

 
***

 
 

É durante este período, crucial e final, este momento decisivo, que nós contamos com o conjunto da
humanidade (Desperta à Unidade ou não Desperta à Unidade) para decidir e aquiescer á Luz.

Porque ninguém poderá extrair-se, ninguém poderá evitar viver as Núpcias da Luz, qualquer que seja seu futuro
subsequente.

As Núpcias de Luz serão oferecidas a qualquer consciência, mesmo, no momento, a mais afastada da Luz, a
fim de marcar cada consciência com seu selo da Liberação possível e do retorno à Unidade, possível a cada

instante.
Nós lhes agradecemos, em nome do Conclave, por terem trabalhado para ancorar a Luz Una, por terem

despertado suas Lâmpadas (seus chakras), por terem acendido suas Coroas e por terem despertado, para
aqueles de vocês que o realizaram, a sua Kundalini chamada de Canal do Éter.

Resta agora terminar a obra de sua Unificação, tanto a título individual como coletivo.
Lembrem-se de que, durante este período, a única coisa que lhes é pedida é manifestar o estado de Ser

correspondente à Graça, o estado de Ser correspondente à sua própria Presença, sem nada dirigir, sem nada
comandar e sem nada pedir além do estabelecimento da Luz, em vocês.

É durante este período que lhes é demonstrado (e que lhes será pedido para demonstrar) que a Inteligência da
Luz está trabalhando, em vocês como neste mundo, a fim de dissolver, de maneira definitiva, as últimas

Sombras, em vocês como neste mundo da superfície.
 

***
 
 



O conjunto dos seus Irmãos intraterrestres, através da sua reunião geodésica das vinte e quatro Consciências
Unificadas, terminou agora o seu trabalho e deixa o núcleo da Terra agir livremente, a fim de restabelecer as

grades magnéticas, à sua origem, sobre a Terra, permitindo à Terra a sua expansão final, no nível da sua
etereação, no nível das suas mudanças de forma, das suas mudanças de continentes, das massas hídricas,

assim como do seu basculamento dos polos, agora engrenado.
Bem amados Filhos da Lei do Um, eis o anúncio formal que eu lhes transmito, em nome do Conclave

Arcangélico, neste dia bem preciso.
Eu permaneço, agora, é claro, presente entre vocês, não somente para o seu alinhamento cotidiano, mas,

sobretudo, e nós temos tempo, para responder à sua pergunta final referente ao processo de Passagem da
consciência atual à Consciência nova, a título individual como a título coletivo.

Bem amados Filhos da lei do Um, eu lhes agradeço por sua escuta, eu lhes agradeço pela Graça da sua
Presença e eu estou, agora, à sua escuta.

 
***

 
 

Pergunta: eu gostaria de agradecer-lhe por minha vez, simplesmente.

A Comunhão é um agradecimento dirigido à Fonte, à Unidade e ao Amor, pela Graça da Luz.
Que assim seja e assim é.

 
***

 
 

Pergunta: os protocolos, dados por você ou por outros intervenientes, são sempre úteis?

Bem amada, isso pode sê-lo.
Tudo depende, para cada um, da localização da sua consciência onde vocês estão.

 É, evidentemente, permitido utilizar tudo o que nós fornecemos (em particular, os Anciãos e as Estrelas)
referente às diferentes técnicas, se o podemos assim chamar, permitindo-lhes aproximar-se de sua própria

Unidade.
O que lhes é pedido, simplesmente, hoje, é para apreender-se de que a Luz é onipresente: ela está aí.

Resta simplesmente conscientizá-la e isso se faz, de modo muito simples, desde o instante em que vocês
mesmos penetram, da maneira a mais simples, o Caminho da Infância e sua própria Simplicidade.

A partir deste instante, vocês não terão mais necessidade de qualquer exercício, de qualquer técnica e de
qualquer Alinhamento porque vocês estarão alinhados, permanentemente, na Graça e na Luz.

Mas não é proibido, nem desaconselhado, utilizar os meios que vocês julgarem bons para aproximá-los desta
Graça.

 
***

 
 

Pergunta: poderia especificar o que vocês denominam: comungar com os outros e com a Merkabah
Interdimensional coletiva?

Bem amada, as especificações que eu darei são extremamente simples.
Vocês saberão que vocês comungaram quando vocês viverem a Graça desta dita Comunhão.

Porque a Comunhão é uma Graça.
Não é uma decisão, intelectual ou mental, que vai fazê-los dizer: “eu vou comungar com tal consciência”.
É simplesmente a abertura à Consciência nova, o Alinhamento à Merkabah Interdimensional coletiva que

permite, pela aquisição do canal Mariano, à sua esquerda, realizar esta Graça de Comunhão.
Não é então um protocolo ou um exercício, mas, simplesmente, durante seus períodos de Alinhamento (que
eles sejam coletivos às 19 horas (hora francesa) ou durante seus espaços interiorizados), emitir, apenas por

alguns segundos, um ato de Graça e de Comunhão, mas sem qualquer vontade.
Seja para o conjunto da Terra, seja eventualmente para uma consciência que teria feito o pedido consciente,
seja para uma consciência que vocês não conhecem, ou que vocês conhecem, mas que não fez o pedido.
Porque, naquele momento, não se trata de uma violação da Liberdade, mas se trata, simplesmente, de uma

proposição da Luz, sem nada pedir ao outro.
Se o contato da Graça da Comunhão ocorrer, então, vocês irão sabê-lo instantaneamente, pelo Fogo do

Coração.
Se isso não ocorrer, então, mudem de parceiro ou, se vocês preferirem, mudem de alvo, enquanto sabendo
que esta noção de alvo não é qualquer ação da sua vontade de fazer o que quer que seja, para o outro ou no

outro.
Não é questão de violação da Liberdade individual, mas, bem mais, de uma Graça que vocês propõem a

alguma consciência.
Ela, é claro, é livre para aceitá-la ou para recusá-la.

Do mesmo modo que, desde alguns anos, bem antes das Núpcias Celestes, as descidas de Luz foram
acolhidas por um número sempre maior de seres humanos, sem, no entanto, saber, por eles mesmos, que isso

correspondia à Luz.
A percepção Vibratória que chegou, a um dado momento, fortaleceu-os no estabelecimento desta Luz, desta

transformação, neles mesmos.
Hoje, a transformação (concluída para vários de vocês) leva-os a poder viver esta Comunhão, a poder viver

esta Graça, a propor, sem se indispor.
É, então, apenas um ato de consciência, sem envolvimento com qualquer exercício, qualquer ritual, qualquer

projeção, mas simplesmente um pedido, à Luz, para estabelecer a Graça, sem se ocupar do resultado.
Mas, se resultado houver, vocês irão senti-lo instantaneamente, por um estado de Comunhão de Coração a



Coração.
Do Coração do Um ao Coração de Todos, e do Coração de Todos ao Coração do Um.

 
***

 
 

Pergunta: a utilização de cristais é ainda útil hoje?

Bem amado, não é possível responder, de maneira global, a esta pergunta.
Cada consciência é profundamente diferente no seu Despertar à Luz.

Alguns, ainda uma vez, vivem a Graça sem mesmo ter pedido o que quer que seja.
E outros perseveram em uma série de elementos de busca, sem viver a Graça.

Cada ser humano é diferente.
A Graça apenas se vive quando os quatro Pilares do Coração estão instalados: Humildade, Simplicidade,

Transparência e Pobreza.
Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não se tornar como uma criança.

Todo conhecimento esotérico, todo conhecimento (no sentido oculto) é apenas uma projeção da consciência,
em meio a esse mundo exteriorizado, e de modo algum uma interiorização da consciência.

Isso lhes foi falado, desde já alguns anos, pelo Arcanjo Jofiel, e confirmado por vários Anciãos: ninguém pode
penetrar o Reino dos Céus pelo conhecimento porque o Conhecimento é Interior.

Todo conhecimento exterior é apenas uma projeção exteriorizada da consciência e jamais irá conduzir à Luz e
jamais à Unidade.

Ele os afasta, cada vez mais.
Os primeiros serão os últimos.
Os últimos serão os primeiros.

Felizes os simples de Espírito, o Reino dos Céus a eles pertence.
 

***
 
 

Pergunta: a abnegação de si, no passado, pode bloquear o acesso à Infância e à Simplicidade?

Não há qualquer obstáculo de idade, de karma, de passado ou de futuro.
A luz da Graça é onipresente, doravante, sobre este mundo.

Todos, com o pior dos passados, podem tornar-se um santo, como eu disse.
Os únicos obstáculos situam-se no nível da consciência limitada ou atual, que tende a fazê-los crer que vocês

são devedores de um erro do passado, ou devedores de um defeito, qualquer que seja, o que, evidentemente,
é totalmente falso.

 
***

 
 

Pergunta: como você define a Pobreza?

Bem amada, a Pobreza é sinônimo de Infância.
É aquele que aceita se dispor de todas as ferramentas da personalidade e de todos os conhecimentos

intelectuais, quaisquer que sejam, a fim de tornar-se de novo como uma criança.
Essa é a verdadeira Pobreza, nada tendo a ver com qualquer estado financeiro ou econômico.

 
***

 
 

Pergunta: como fazer, concretamente?

Abandonar-se à Luz.
Abandonar-se, si mesmo.

Aceitar morrer, em meio à personalidade.
Aceitar nada mais ser, para ser Tudo.

Vocês não podem ser Tudo, no Céu, e tudo, aqui.
Lembrem-se de Cristo.

Lembrem-se de alguns Anciãos que lhes falaram, de maneira perfeita.
Todos eles lhes disseram, aqueles que se expressaram, ou aqueles que lhes deixaram testemunho: “o que eu
faço, vocês o farão e bem maior ainda”, “o que eu faço, eu o faço porque eu sou o menor dentre vocês, neste

mundo”, “meu Reino não é deste mundo”.
Enquanto existir, em vocês, uma vontade persistindo neste mundo, vocês não são pobres.

“Ninguém pode servir dois mestres ao mesmo tempo”.
É a isso, a esta Graça, que vem confrontá-los a Luz, no seu desdobramento total sobre a humanidade.

O que vocês querem ser?
Esta personalidade limitada?

Este corpo limitado?
Ou vocês querem ser a Totalidade?
Mas isso não pode ser um e outro.

Isso é um ou outro.
Nesse sentido haverá ranger de dentes.

Todos os partidários da perpetuação da Ilusão, todos os partidários da adesão ao aperfeiçoamento da
personalidade, todos os partidários da espiritualidade da alma (e não do Espírito) irão ranger os dentes no



momento em que a Luz se revelar.
Esse ranger de dentes é apenas a distância que cada consciência colocou entre ela e a Luz.

O conjunto do que eu pude exprimir, desde alguns anos, referentes ao Abandono à Luz, o conjunto dos
ensinamentos transmitidos pelas Estrelas e pelos Anciãos, foi, em última análise, apenas destinado a prepará-

los a essas Núpcias de Luz.
A passagem da Porta Estreita, a noite escura da alma (tal como foi expressa, desde alguns meses), é a estrita

verdade do que vocês têm, agora, que viver.
A Luz é um Fogo devorador.

O Fogo do Espírito os chama ao Espírito.
Mas, para viver o Espírito, não pode existir a menor personalidade, o menor confinamento, o menor medo.

Tudo deve ser Abandonado e Crucificado, para o Espírito.
Vocês não podem viver e vocês não poderão viver os dois ao mesmo tempo.

Será ou um, ou outro.
E deste momento, deste reencontro final da Luz coletiva com a sua luz individual, resultará a frase que nós lhes

demos: “ser-lhes-á feito muito exatamente segundo a sua Vibração”.
Naquele momento específico, alguns, sem qualquer preparação, irão passar a Porta Estreita.

Alguns, apesar da sua preparação, não irão passar a Porta Estreita porque não é uma questão de trabalho, não
é uma questão de ancianidade, mas, sim, uma questão de Transparência e de Clareza Interior.

Cada ser irá, muito precisamente, aí onde o levar a sua Vibração.
Vocês se tornam cocriadores da sua realidade, da sua Verdade e do seu estado Dimensional.

Compreendam bem que a Luz, como nós lhes dissemos, jamais irá julgar o seu caminho e o seu destino,
nesse processo de passagem da consciência atual para a Consciência nova, no nível do conjunto coletivo da

Terra.
Vocês bem o veem ao redor de vocês.

Por toda parte sobre este planeta, pelo pouco que vocês se voltam para o que acontece, real e concretamente,
vários povos, ajudados ou não, desejaram as mudanças.

Vários povos não querem a mudança.
Sempre foi assim, mesmo em meio à Ilusão deste mundo.

Toda a questão está aí: “o que vocês desejam ser?”.
Mas vocês não podem ser a Luz, e ser a personalidade.

A personalidade deve ser transmutada pela Graça da Luz, e na totalidade.
Porque a personalidade é apenas mantida pela pré-existência do medo, inscrito em suas estruturas e

absolutamente não para o Espírito.
 

***
 
 

Pergunta: isso significa que para atingir este estado, é melhor nada fazer?

Bem amado, essas são exatamente as palavras que eu tenho empregado.
Não se pode fazer e Ser.

Agora, busquem o Reino dos Céus e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo.
Vocês não podem fazer e Ser.

Mas, por outro lado, vocês podem Ser e fazer, depois.
 

***
 
 

Pergunta: enquanto Arcanjo, você tem realmente o que nós chamamos de asas?
 

Bem amada, o deslocamento interdimensional ocorre sem qualquer asa.
Mas a estrutura dos corpos de Estado de Ser, sem qualquer exceção, compreende essas estruturas chamadas

de asas.
Mas o que vocês denominam asas (para voar, em meio a este mundo, como os pássaros) não é compatível

com a Vibração das asas.
As asas não permitem o deslocamento.

Elas são simplesmente um meio Vibratório que não está associado a uma velocidade ou a um deslocamento,
mas mais a uma mudança Dimensional, instantânea.

Os braços e as mãos não são de qualquer utilidade, além da 5ª Dimensão.
Nós não temos que segurar nada porque tudo nos é oferecido.

 
***

 
 

Pergunta: é possível enquanto ser humano, sentir a presença de asas imensas?

Mas, bem amada, é a estrita verdade.
A abertura da porta Ki-Ris-Ti das costas se acompanha do desenvolvimento de asas etéreas, para todo ser

humano aberto, sem qualquer exceção.
 

***
 
 

Pergunta: poderia desenvolver sobre a Transparência?

Bem amada, a Transparência é uma qualidade Vibratória da consciência que consiste em nada parar, em nada



reagir, mas em se deixar atravessar.
Nos mecanismos da Transparência, o impulso de Cristo é predominante.

Ele os leva a viver esta Transparência, assegurando que a Fluidez da Unidade se estabeleça, que as sincronias
da vida sejam instantâneas.

Nada pode ser parado pela personalidade que é transcendida pela Transparência.
Nenhum obstáculo, nenhuma doença, nenhuma conflito pode ser parado: apenas atravessa.

Porque, naquele momento, a Consciência vive a Unidade e não pode ser identificada a qualquer problemática,
a qualquer sofrimento, a qualquer doença e a qualquer problema.

 
***

 
 

Pergunta: o que você denomina a possibilidade de fazer, somente após Ser?

Bem amada, o fazer do ser humano, em meio à personalidade, é um conjunto e uma sequência de ações /
reações.

Vocês trabalham para ter dinheiro.
Vocês têm dinheiro para comprar o que comer.

Vocês têm dinheiro para morar e nós poderíamos multiplicar este exemplo ao infinito.
Então vocês fazem, para ter.

Por outro lado, a partir do instante em que vocês se estabelecerem no Ser, e não mais no fazer, nada os
impede de fazer, mas as condições nas quais vocês fazem não são as mesmas que anteriormente.

Vocês não fazem mais, para ter, mas vocês fazem para Ser, ainda mais e, naquele momento, as Graças e a
abundância são os marcadores da sua vida.

Não pode mais existir qualquer falta, qualquer insuficiência e qualquer provação.
Porque a Luz é abundância, a partir do momento em que vocês são, si mesmo, a Luz.

E é esta abundância de Luz e do Espírito que lhes permite viver com a maior das serenidades, e da maneira
mais ágil possível, a Crucificação, a fim de renascer totalmente na nova Consciência.

 
***

 
 

Pergunta: por que dizemos que Maria está no Antakarana, à esquerda?

Bem amada, o canal Mariano de comunicação está estabelecido no Antakarana, ou ponte de Luz unindo o
corpo, a alma e o Espírito. 

Este Cordão Celeste é uma comunicação interdimensional. 
Esse canal Mariano (ou canal das Estrelas) está ligado à ativação da Coroa Radiante da cabeça, na sua

totalidade. 
Ela se reflete por uma comunicação entre este Antakarana (oriundo do que é chamado de ampola de

clariaudição), o ponto IM (ndr: da cabeça), o ponto Unidade (ndr: da cabeça) e o ponto Unidade, do peito.
Naquele momento, o canal Mariano está perfeitamente constituído, tornando-os permeáveis ao Apelo de Maria,

no momento oportuno.
O que está constituído, em vocês, de maneira individual, está prestes a concluir-se, no nível coletivo.

Isso corresponde à perfuração dos três envelopes isolantes deste sistema solar, tendo inicialmente dissolvido
o astral coletivo, o mental coletivo, que está em andamento, e a esfera causal coletiva.

O canal Mariano é o mesmo canal, sensivelmente, por onde pode manifestar-se o Anjo Guardião, sobre o
ombro esquerdo.

Isso se reflete, para aqueles de vocês que estão Despertos, no nível das duas Coroas Radiantes do Coração
e da cabeça, pela modificação, muito nítida, dos sons percebidos nos ouvidos.

 
***

 
 

Pergunta: podemos ter vivido a passagem da Porta Estreita após um período de desesperança
durante o qual estávamos abandonados a “Deus”?

Esse foi o caso para algumas almas, em certos momentos.
Mas é preciso diferenciar a Passagem da Porta Estreita, pela primeira vez, e a Passagem da Porta Estreita,

pela terceira vez onde aí, a consciência está estabelecida, para sempre, em meio ao que é chamado de
Consciência Turiya ou Consciência nova.

A passagem de que falo não é a primeira Passagem, não é o primeiro Guardião, mas é o estabelecimento da
consciência, de maneira definitiva, em meio à Unidade.

E isso não pode levar a questionamento porque a personalidade, a alma e o Espírito, que vivem isso, estão
estabelecidos, com certeza absoluta, na sua Unidade.

 
***

 
 

Pergunta: uma pessoa que aceita sua morte física faz a passagem da Porta Estreita?

Bem amado, aceitar a morte não quer dizer aceitar a Unidade.
As almas que viveram a Passagem da morte (e então perderam esse corpo desde alguns anos) estão, eu diria,

em transição, aguardando, elas também, à sua maneira e em sua esfera, o retorno da Luz.
Porque é apenas durante o retorno da Luz, coletivo, que a Crucificação ocorre, a título coletivo.

As condições da morte habitual do ser humano, no final da vida, nada têm a ver com o acesso à Unidade.



Principalmente agora.
Tudo vai depender, para essas almas privadas do corpo, do que elas irão decidir durante o retorno do Espírito

Cristo.
Toda a humanidade será liberada, morta ou não morta, quando chegar a hora.

Mas, ainda uma vez, o destino de cada consciência depende unicamente do estado Vibratório (para vocês,
aqui) deste corpo e da sua consciência.

E para aqueles que estão privados do corpo, do estado Vibratório da alma.
 

***
 
 

Pergunta: as transformações da Terra vão ser vividas, por ressonância, no nosso corpo?

Vocês vivem-nas já, para alguns de vocês.
A última passagem é a Crucificação total, o banho de Luz final da humanidade, chamado, de maneira

humorística pelo Comandante dos Anciãos, de planeta grelha.
Tudo o que vocês vivenciaram e irão viver, até aquele momento, terá sido e será apenas uma preparação para

viver este instante final.
Compreendam bem que é como se vocês me perguntassem, enquanto ser humano tendo que passar pelas

portas comuns da morte, se vocês iriam levar o seu corpo na morte.
O que eu poderia lhes responder?

O problema e o hiato enorme da personalidade é que ela é efêmera e se crê imortal.
E enquanto vocês estão no efêmero, vocês não podem penetrar a sua imortalidade.

O que é imortal, não é a personalidade.
O que é imortal, não é esse corpo.

O que é imortal, não é a alma.
O que é imortal é o Espírito e somente o Espírito, correspondendo não a esse corpo físico, não à alma, mas

ao que é denominado corpo de Estado de Ser.
Vocês não podem, como dizia o Comandante, ser e permanecer uma lagarta com asas de borboleta: isso não

existe.
Vocês são ou uma lagarta, ou uma borboleta, e, quando chegar a hora, será preciso realizar isso: tornar-se o

seu próprio criador da sua própria realidade.
Isso não é uma invenção da imaginação, mas um mecanismo atingindo a totalidade da sua carne, do seu corpo

e da sua alma.
Lembrem-se do que lhes disseram vários místicos (entre os Anciãos ou independentemente dos Anciãos).
Lembrem-se do que lhes disseram as Estrelas: tudo o que vocês acreditam ser verdadeiro é uma ilusão.

A personalidade, o corpo no qual vocês estão, é o Templo onde se realiza a transformação.
Mas se houver transformação da lagarta em borboleta, isso quer dizer que a lagarta é efêmera.

Enquanto que a borboleta espiritual, ela, é imortal.
Mas vocês precisam deixar um estado para viver outro estado.

E quando eu digo que é preciso deixar, isso não é vocês que deixam, é a Luz que, por sua vez, irá dissolver a
totalidade da Ilusão deste mundo.

E, dependendo do ‘ponto de vista’ (como foi dito pelo Comandante, se o seu ponto de vista for aquele da
lagarta, se seu ponto de vista for aquele da borboleta), vocês irão chamar isso de drama ou de Ressurreição.

 
***

 
 

Pergunta: as coisas serão mais fáceis para aqueles que estão mortos e não têm mais o corpo?

Absolutamente não.
Algumas almas que estão mortas no nível do seu corpo têm apenas um anseio, que é o de retomar um corpo

neste mundo de carbono.
Não é preciso acreditar que toda consciência queira retornar à Liberdade.

Toda consciência aspira a um pouco de liberdade, enquanto permanecendo na prisão.
Porque o desconhecido dá medo e o medo está inscrito no corpo como na alma.

 
***

 
 

Pergunta: se não há passado nem futuro...

Bem amada, isso não é verdadeiro no mundo onde vocês estão.
 

***
 
 

Pergunta: ...você tem a possibilidade de ver o futuro de cada um?

No nível do futuro de cada consciência, até o limite extremo, a liberdade é total.
Vocês não podem sobrepor e adequar o tempo que vocês vivem aqui, sobre esta Terra, aos tempos

Unificados.
Não pode ali haver sobreposição, exceto, como nós lhes dissemos e especificamos, desde pouco tempo, na

aproximação de um calendário humano e de um calendário astronômico em ressonância com as datas
denominadas tampão, correspondendo a ciclos.

Mas isso se refere ao coletivo e não ao individual.



 
***

 
 

Pergunta: o que você poderia dizer a alguém que começa neste caminho?

Que não há nada a buscar.
Que hoje, tudo está presente, em você.

Que não há nada a compreender.
Que não há nada a praticar.
Que não há nada a procurar.

Há apenas que Ser.
E Ser significa: não mais existir no passado, não mais existir no futuro, e colocar toda a Consciência, a Atenção

e a Intenção no instante presente.
Se você chegar a fazer isso, no espaço de uma respiração, você irá realizar a Unidade, muito mais facilmente

do que aqueles que buscam há anos.
Assim é o princípio da Graça porque não há nada a buscar que já não esteja aí.

Nenhum mundo, mesmo falsificado, poderia existir sem a Luz e sem o suporte da Luz.
Qualquer que seja o grau de abafamento da Luz ou de falsificação, através do eixo da falsificação, a título

individual ou coletivo (ndr: o eixo das Estrelas ATRAÇÃO / VISÃO), a Luz sempre esteve aí.
Mas, hoje, ela está em abundância e, então, é muito mais fácil, em escala coletiva como individual, realizar a

Unidade ou realizar o Si ou a Consciência Turiya ou o Samadhi ou a Consciência nova.
Dito de outra forma: você é o Si.

 
***

 
 

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.
 

***
 

Bem amados Filhos da Luz, comunguemos e rendamos Graças, juntos, na Unidade de consciência.
E eu retornarei, dentro de alguns instantes, para comungar, de novo, em meio ao Alinhamento à Merkabah e à

Luz Una, na Graça do Um, na Paz do Amor e na Vibração da Luz Una.

 
... Efusão Vibratória ...

 
 
 

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

(*) – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 30 de setembro de 2011:
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/...
 

***
 
 

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1239

24 de outubro de 2011
(Publicado em 26 de outubro de 2011)

 
***

 
 

Tradução para o português: Zulma Peixinho

http://portaldosanjos.ning.com

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1239
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-4
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html


ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111113_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz, a Alegria e o Amor sejam a sua

Presença.
Permitam-me estabelecer a minha Presença, na sua Presença.

Eu venho a vocês, não tanto para fazer grandes discursos, mas mais para tentar viver, além das minhas
palavras e das suas perguntas, o processo da Comunhão, Elevando a Vibração, de Coração a Coração,

permitindo viver mais perto, e se estabelecer mais perto, da Unidade e da Verdade.

***

Foi dado a vocês, recentemente, uma série de elementos pelo Arcanjo MIGUEL e pelo Arcanjo URIEL, assim
como pelos Anciãos e pelas Estrelas, em ressonância direta com o processo chamado de Ascensão (ver as

canalizações de 12 de novembro de O.M. AÏVANHOV, MIGUEL, URIEL, MA ANANDA MOYI e GEMMA
GALGANI, assim como as canalizações de 13 de novembro de IRMÃO K e UM AMIGO).

A etapa que vocês são levados a viver e a Conscientizar requer uma série de desenvolvimentos da
Consciência, de tomadas de Consciência, de modificações do próprio funcionamento da sua vida.

Esses mecanismos, é claro, são tanto Interiores como exteriores.
Eles estão, como vocês sabem, realizados nos Planos Multidimensionais.

Resta-lhes, agora, ressoar no Plano da sua Dimensão.
Isso está em andamento.

O desdobramento da Luz, a instalação da Luz, na sua Vibração e na sua qualidade, permite, hoje, à
Consciência de cada um, aproximar-se mais corretamente da sua Consciência Final, a testemunha do seu

Futuro em meio à nova Frequência, em meio à nova Vida.
A Ascensão não é um fim, mas, bem mais, um novo Nascimento, momento em que a Consciência passará,

como disse o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV), da lagarta à borboleta.

ANAEL - 13 de novembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20111113_-_ANAEL.mp3
http://4.bp.blogspot.com/-jtwM4oht_bk/UZMTMOy-0KI/AAAAAAAAB10/_hrUSusnRFc/s1600/000+Anael+-+13.11.2011'.JPG


Novo Nascimento nos Mundos novos, onde não existe qualquer oposição, qualquer sofrimento, qualquer
Dualidade.

Onde tudo é apenas Alegria, onde tudo é apenas instantaneidade, onde tudo é Um.
Em relação a esses mecanismos que se desenrolam, atualmente, em vocês como no exterior de vocês

(individual e, muito em breve, coletivamente), eu venho, então, pela minha Presença e pela minha Radiância,
tentar responder o melhor que eu puder, através das minhas palavras e através da nossa Presença conjunta, às

interrogações suscitadas sobre o mecanismo da Ascensão.
Bem amados Filhos das Estrelas, eu escuto, então, o que vocês têm para perguntar.

Cada uma das suas perguntas vai chamar um desenvolvimento específico, em ressonância direta, e em
tomada direta, com o conjunto dos elementos Comungados e comunicados pelo Arcanjo MIGUEL.

***

Pergunta: o que chamamos de Semeadura das Chaves Metatrônicas?

Bem amada, a Semeadura das Chaves Metatrônicas faz parte da revelação das últimas Chaves.
Vocês tiveram, durante e no final das Núpcias Celestes, a revelação das Chaves Metatrônicas principais,

correspondentes à Linguagem Vibral original, bem além da língua, conectando o princípio do Verbo.
A ativação das cinco Frequências (denominadas, também, gama pentatônica) sinalizando o reconhecimento em

meio aos Universos Unificados, corresponde, muito precisamente, à ativação dos cinco Novos Corpos,
existentes de toda a Eternidade na estrutura da Consciência, como desse corpo, mesmo em meio à

falsificação.
Essas cinco etapas Vibratórias, correspondendo à ativação das novas Portas, das novas Estrelas (revelação

dessas Portas e dessas Estrelas), devem ver a realização da Semeadura Metatrônica correspondente ao
Logos Solar CRISTO-MIGUEL, ao qual irá se unir METATRON a fim de entregar os Novos Códigos de Vida.

Eles são, evidentemente, as frequências Vibratórias que permitem um outro desdobramento da Luz.
Possibilitando, também, estabelecer a Nova Fundação de Vida, não mais no nível do que vocês denominavam
1º chakra (ou chakra raiz), mas, sim, no nível da Nova Fundação, chamada de Vibração OD, chamada, também,

de Porta Estreita.
*

O estabelecimento da Nova Vida necessita, então, da adição, uma vez o Coração reencontrado, na totalidade,
das Novas Chaves e das Novas Funções de Vida em meio aos Novos Corpos, chamados de Corpos de

Estado de Ser.
Isso se refere a alguns seres humanos, a algumas Consciências aptas a Veicular esses Códigos, a Semeá-los,

a fazê-los proliferar, a fim de povoar as suas Dimensões de destino, assim como os Universos e os
Multiversos.

Isso será realizado de maneira concomitante com o Anúncio de MARIA, do qual irão decorrer 132 dias de
formação Vibratória.

Ainda não chegou o momento de revelar-lhes isto, porque não se trata, obviamente, de uma revelação
intelectual, mas Vibratória.

Do mesmo modo que OD-ER-IM-IS-AL nada tem a ver com as notas musicais, mas que corresponde ao
próprio Fundamento da origem da Vibração, bem além do som, bem além da cor, bem além da forma.

Resta, então, energizar (se o termo puder assim ser empregado) as sete Frequências primordiais,
integralmente, que acopladas às cinco já Elevadas, irão constituir a sua nova Unidade, o seu novo Estado de

Ser e as suas novas possibilidades de Vida, nos espaços da Criação Infinita, sem qualquer limitação
Dimensional.

*

Durante o tempo em que as suas perguntas afloram na sua Consciência, eu vou, por uma linguagem
metafórica, tentar explicar-lhes, de maneira visual e Vibratória, o que lhes deu a Estrela GEMMA GALGANI, da

UNIDADE, com relação ao momento específico denominado Passagem (e independentemente mesmo do seu
próprio Futuro Vibratório, ligado à sua Sentença Vibratória de Consciência).

Deixou-se ouvir a vocês, por nossas bocas, e ver, pelos seus olhos como pelos seus olhos Etéreos (e, para
alguns de vocês, pela Visão do Coração), a modificação dos seus céus com relação ao Sol tornando-se azul.

Em seguida, deixou-se observar a vocês, no seu céu noturno, a chuva de Partículas Adamantinas sendo
montadas sob forma imaginada de nuvens de Luz Vibral, compactando-se nos seus céus e recobrindo, pouco

a pouco, o conjunto do manto da Terra (assim como esse corpo, que é o seu, como o Corpo de todas as
Consciências presentes sobre a Terra).

Disso resulta, pelos seus olhos, pela Visão Etérea e pelo seu Coração, a sua capacidade para ver a malha de
Luz aparecer nos seus Éteres, e, então, no ar.

Esta malha de Luz e este agenciamento da Luz vai tomar uma importância cada vez mais extensa,
expressando-se (se pudermos assim dizer) pelo aparecimento, aos seus olhos, de uma névoa cada vez mais

branca, cada vez mais brilhante, cada vez mais Vibrante.
A um dado momento, esta Vibrância particular da Luz Adamantina irá dissolver, realmente, as formas sobre as



quais ela se incrustou, deixando-se Ver a Visão total da Unidade, além da aparência da Ilusão da densidade,
além da aparência dos seus olhos.

Deixando-se Ver (sem os olhos) e a Perceber (sem os sentidos), diretamente pela Consciência, o que nós
chamamos de Universos Unificados.

Vocês estarão, naquele momento, de maneira geral, estabelecidos em meio à Nova Unidade, mesmo se a
antiga Dimensão persistir ainda durante 132 dias.

* 

Esse mecanismo será vivenciado com a maior Lucidez, fazendo parte do elemento denominado Face a Face:
o Reencontro com a Luz, e o Futuro Vibratório resultante deste Reencontro.

O estado da Consciência poderá ser, é claro, múltiplo, segundo a sua adesão ao processo ou a sua recusa do
processo (eu os remeto, para isso, ao que descreveu, de maneira geral, a Estrela UNIDADE (ndr: ver a

intervenção de GEMMA GALGANI de 12 de novembro)) (*).
Da sua identificação com esta Vibrância nova irá resultar o mecanismo da Ascensão final.

Da sua recusa de identificação com a Luz (seja ligada à vontade da alma em persistir nos Mundos de Carbono,
sejam os medos encapsulados e não totalmente esvaziados, que tomarão, então, a frente do palco) irá fazer
com que esta Luz da Unidade, do Amor (chamada de Fogo do Espírito), seja considerada como um Fogo

devorador, vindo contra a sua Liberdade de permanecer em meio a uma Dimensão que desaparece.
Ser-lhes-á feito, então, muito exatamente, segundo a sua Vibração, segundo, unicamente, o estado da sua
Consciência: não segundo o estado desse corpo, não segundo o estado da sua idade, da sua condição, do

seu karma, mas, simplesmente, segundo o estado da sua Consciência, e, unicamente, segundo isso.
Este elemento visual (não somente metafórico) corresponde ao que nós podemos encontrar de melhor como

imagem da Ascensão, referente à própria Passagem.
*

Isso não é uma Passagem correspondendo à ocultação da consciência, no momento da morte, mas, sim, um
Nascimento em meio ao Ilimitado.

Da capacidade da Consciência individual para identificar-se com a Luz, pela Ressonância e Comunhão em
meio à Graça, irá resultar a facilidade da Passagem.

Esta Passagem jamais será (mesmo para aqueles que recusam a Luz) como uma morte, mas, sim, como um
Novo Nascimento, um Renascimento total e uma Regeneração total na Luz.

Cada Consciência, seja qual for a sua própria Sentença Vibratória, deverá viver o Face a Face.
Não haverá, na superfície desta Terra, como no conjunto deste Sistema Solar, qualquer exceção à investidura

da Luz.

***

Pergunta: “voltar para casa” é uma alusão à Origem Estelar ou à A FONTE?

Bem Amada, existem (como isso foi dito) diferentes mecanismos Ascensionais.
Existem numerosas Moradas na Casa do Pai.

A volta para Casa não pode se exprimir no sentido de uma casa, já que a Liberdade é Total.
Haverá mais uma noção de predileção Vibratória, remetendo cada Consciência, ou à sua predileção de

Dissolução em meio à A FONTE, ou em uma Origem Estelar particular, ou em uma Origem Dimensional mais
específica.

Esta Origem Dimensional não significa o confinamento em uma determinada Dimensão, mas, sim, a
capacidade, para a Consciência, para viver em um Corpo Multidimensional, não localizado, nem no tempo, nem

no espaço, nem nos Tempos, nem nos Espaços.
Permitindo-lhes viver a Liberdade mais total, mesmo existindo, inegavelmente, uma afinidade Vibratória maior
para tal Mundo ou tal outro Mundo, para tal forma ou tal outra forma, para tal Dimensão ou tal outra Dimensão.

O importante não é se colocar a questão: aonde ir?
Porque, aí também, o seu estado de Consciência irá conduzi-los, muito naturalmente, a isso ao que vocês

pensam, a isso ao que vocês São.

***

Pergunta: como se articula o conceito de Origem Estelar àquele de Dimensão?

Bem Amada, em cada Universo, como em todos os Multiversos Unificados, em ressonância direta com os
estados Multidimensionais do Ser e da Consciência, existem (como, talvez, vocês saibam sobre esta Terra)
diferentes Sistemas Solares e planetários que a visão que vocês têm é, naturalmente, apenas extremamente

fragmentada (porque ligada aos envelopes isolantes da Terra impedindo-os, Vibratoriamente, como pelos seus



instrumentos tecnológicos, de ver a Verdade).
O seu olho não é sensível a uma parte do espectro eletromagnético.

A própria Consciência confinada está também submissa a uma limitação de percepção de frequências.
Nos Mundos Unificados não existe qualquer confinamento, qualquer limitação de frequência.

Existem, no entanto, Origens Estelares diferentes.
Essas origens Estelares refletem-se por características de conjunto dos elementos constitutivos das diferentes

Dimensões (das diferentes matérias, se vocês preferirem), que são em proporções diferentes.
*

Se nós tomarmos dois exemplos, e somente dois exemplos, porque seria extremamente fastidioso enumerar a
infinidade das possibilidades.

Se nós tomarmos o Sistema Solar denominado Sirius A, ele é dominado por Seres Azuis
de Sirius (“dominado” não significa qualquer poder, mas, simplesmente, uma manifestação do tipo azul, em

ressonância com a água como elemento prioritário).
Os povos povoando esse Sistema Solar são Seres chamados, por vocês, de Golfinhos (tendo pouca coisa a

ver com os seus golfinhos vivendo na água, mas mais com golfinhos vivendo no ar e ficando em pé; mas a
forma geral dessas Consciências, no nível de um Mundo chamado de 5ª Dimensão, é um antropomorfismo do

tipo Delfinoide).
Sobre esse mundo aí, existem as mesmas Consciências habitando outros Corpos Dimensionais (como, por

exemplo, no limite do antropomorfismo) e que são chamados de Guias Azuis de Sirius.
Esses Guias Azuis de Sirius (do qual faz parte SERETI), Planejadores e Coordenadores de Mundos, não

estão em uma forma antropomorfizada: eles estão no limite do antropomorfismo e não podem, então, serem
apreciados de outra maneira senão pelo que vocês denominariam, com sua Visão Etérea, uma bruma azul,

vagamente de forma humanoide, mas sem que tivesse possibilidade de confundir esta forma com uma forma
humana.

A Consciência que habita em Sirius A (um Golfinho, de pele acobreada, de 5ª Dimensão, ficando em pé no ar,
e aquela de um Guia Azul evoluindo na 18ª ou 24ª Dimensão) é vista através desta bruma de Luz.

*

Dessa maneira, existem, entre vocês (entre aqueles que estão ainda presentes sobre esta Terra), seres cuja
Origem Dimensional está bem além do antropomorfismo, como, por exemplo, a Civilização dos Triângulos, ou

ainda a Civilização chamada e denominada Arcangélica (nada tendo a ver, é claro, com os Arcanjos reunidos no
Conclave, hoje, que jamais conheceram a encarnação).

Existe, contudo, uma forma particular do que vocês nomeiam Arcanjos, evoluindo na 18ª Dimensão, presente
em diferentes Universos e Multiversos, tendo tomado, desde muito tempo, um corpo.

Eis o sentido da sua Origem Estelar e da sua Origem Dimensional.

***

Pergunta: como saber se um ensinamento está correto?

Bem Amada, a única Verdade é a sua Verdade Interior.
O que é importante é saber se o que eu lhes digo (ou o que diz tal pessoa, ou o que veicula tal outra pessoa,

em um ensinamento) Abre o Coração ou não.
A saber, se este conhecimento permanece puramente exterior, jamais os levando ao Fogo do Coração, ou se

ele os aproxima do seu próprio Fogo do Coração.
Se não houver (em meio a um ensinamento, em meio a uma palavra) capacidade para fazer Vibrar o Seu

Coração, e não somente as suas emoções e a sua energia vital, então, este ensinamento não é a Verdade, no
sentido absoluto.

Entretanto, existem etapas, preliminares, até agora, permitindo à Consciência (talvez) aproximar-se deste
estado Vibratório do Coração.

Mas lembrem-se (e isso é uma constante) de que há apenas vocês, e vocês sozinhos, neste Face a Face de
Consciência, que podem penetrar o santuário de CRISTO, a Porta Estreita, e viver o Coração.

Nenhum ensinamento, mesmo o mais Verídico (como, por exemplo, o OD-ER-IM-IS-AL), pode levá-los ao
Coração se vocês não Vibrarem o Coração.



*

Deste modo, a própria noção de Verdade absoluta e de Verdade relativa torna-se relativa em função do que
você é levada a portar e a Vibrar.

Aquele que está no Coração pode viver o Coração tanto em um lugar falsificado como em um encontro com
um ser das Trevas, as mais totais.

O que é importante não é o exterior: isso permanecerá, sempre, o que é o seu Ser Interior.
Enquanto o seu olhar quiser saber se um ensinamento é Verdadeiro ou correto, você não vai viver a Verdade.
Coloquem-se, agora, as questões corretas: não saber, se algo é Verdadeiro ou não, mas se o seu Coração

está em Fogo ou não.
Porque é a única questão que irá condicionar, pela resposta Vibratória, quem vocês São, e onde vocês Estão.

Todo o resto são apenas piadas do intelecto, privado d'A FONTE e privado da Luz.

***

Pergunta: por que, se “tudo está consumado”, o processo ascensional parece continuar?

Bem Amado, tudo está consumado nos outros Planos.
Nós jamais dissemos que tudo estava consumado no Plano onde vocês estão, se não vocês não estariam mais

aí.
O processo que resta a realizar é, justamente, essa Passagem do individual ao coletivo (dependendo, aí

também, muito amplamente da Terra), mas, efetivamente, tudo está realizado.
Somente o olhar da personalidade ainda presente e a interrogação intelectual privam-nos, talvez, ainda, da
Vivência direta daquele que está no Coração e que não se coloca mais a questão de qualquer expectativa,

porque ele já realizou a sua Unidade.
Ele apenas está aí (como nós dissemos) para Enxamear a Luz, para Irradiar a Luz e para permitir aos seus

Irmãos e Irmãs viverem a Graça e a Comunhão.
Para eles, tudo já está realizado, quer esse mundo desapareça (no sentido da Luz, como eu disse) em um dia,
em um ano, ou não importa o tempo, porque estes seres já vivenciaram a sua Liberação: eles estão na Unidade

e no Estado de Ser (e eles são cada vez mais numerosos sobre esta Terra).
*

Vocês são levados a diferenciar, cada vez mais, até este instante final da Passagem, o processo denominado
individual e o processo coletivo.

Daí vem (talvez) a diferença de apreciação que se tem nesse momento, porque (ainda uma vez), aí também,
isso irá remetê-lo a: com o que você escuta as palavras que eu dou?

Se houver vontade e se houver compreensão, passando pelo filtro do intelecto, não pode ali haver Vibração do
Coração.

Existem muitas Consciências, seja onde for que elas estiverem sobre esta Terra, nada compreendendo da sua
língua (denominada francesa), para quem basta se colocar frente a um texto para Vibrar a quintessência, para

portá-la e manifestá-la, além de todo intelecto, de toda análise e de toda compreensão.
Estes seres passaram na Vibração e na vivência direta da Vibração: eles não necessitam mais de palavras,

eles não necessitam mais de explicações, mas eles vivem a Unidade deles.
*

Lembrem-se (e isso se junta à questão anterior): pode ali haver ensinamentos situando-se mais próximos da
Verdade absoluta, do mesmo modo que pode ali haver ensinamentos não correspondendo a qualquer Verdade

absoluta.
O que os diferencia é, simplesmente, a sua finalidade.

O importante não é o que é dito.
O importante não é o que é compreendido.

O importante é o que é Vibrado.
E se o Coração Vibrar, não há qualquer questão, nem qualquer questionamento, porque, a resposta, está no

Coração.
Naturalmente (e nós estamos perfeitamente Conscientes disso), é evidente que algumas palavras, algumas das

nossas palavras não podem ser compreendidas de outra forma senão pela Vibração do Coração.
Aquele que gostaria de apreender simplesmente pelo intelecto, sem passar pelo Coração, será cada vez mais

confundido pelas palavras.
Quem é que se confunde, senão a personalidade?

Aquele que Vibra o Coração, a Unidade, a Presença, a Comunhão e a Graça, não tem qualquer interesse pelas
nossas palavras.

http://api.ning.com/files/3ybk6QVO3c4Ce0ipbN6krbGHvL2yEwlALZv988vi0IOr4xDESdmREUR9vQC79nEqvYF-oNuzaEvQ0DLlqM7NnfwCz4fVr2gy/00vibrao2azulturquesa.png


Há simplesmente interesse pela nossa Presença e pela nossa Vibração.
E esse suporte da nossa Presença e da nossa Vibração existe tanto em uma página na qual estão escritas as

nossas palavras, como no que vocês chamam de internet, como em uma folha dita impressa.
Aquele que Vibra com isso, vive em meio à Unidade.

E é a abordagem lógica e a finalidade mais justa da Luz Vibral, que é fazê-los Vibrar com a Luz, porque essa é
a sua Essência.

Não pode existir outra maneira de Transcender a Ilusão, outra maneira de tornar-se, si mesmo, a Luz, porque
essa é a natureza de todas as Consciências.

Enquanto o filtro e a resistência do mental estiverem presentes, apenas pode gerar medo, incompreensão e
dúvida.

O Coração jamais pode duvidar, porque ele é a certeza absoluta da Luz, da Vibração, do Amor e da Unidade.

***

Pergunta: por que eu me sinto flutuando no Universo com a Via Láctea na minha mão?

Bem amada, em meio à Consciência Unificada, o que é o maior pode tornar-se o menor.
O grão de areia contém o conjunto dos Universos.
Não há localização, nem espacial, nem temporal.

A noção de distância, tal como é conhecida na Ilusão do confinamento, não tem qualquer substância (e ainda
menos realidade) nos Mundos Unificados.

Não há, então, que querer saber qualquer explicação, porque o que é fundamental é ter vivenciado esta
experiência, mas sem buscar compreender uma explicação ou dar uma interpretação específica, além daquela

que eu acabo de dar.
Se não, é perfeitamente possível que a personalidade possa se apropriar de uma experiência da Luz, através

do filtro das interpretações, da busca do sentido.
A própria experiência é o sentido.

No momento, não mais da experiência, mas do estabelecimento total em meio à Consciência Unificada, não
pode existir a menor questão, porque tudo, então, é evidência, tudo é resposta.

A resposta não se faz sob um modo lógico, como vocês podem percebê-lo, neste mundo, mas por uma
compreensão mediata, imediata, instantânea, Transcendendo todos os tempos e todos os espaços, no Espaço

Sagrado da sua própria Vibração.
É nesse sentido (conectando, assim, com uma das primeiras questões) que há necessidade de uma forma de
aclimatização, de novo, em meio à Semeadura das Chaves Metatrônicas, permitindo-lhes deslocar-se segundo

o pensamento, segundo a Vibração, e não mais segundo o intelecto.
Porque o intelecto não irá ajudá-los nos Mundos Unificados, porque não existe nem alto, nem baixo, nem

esquerda, nem direita, nem dentro, nem fora, nem interior, nem exterior.
Isso, o cérebro e a consciência da personalidade não podem nem concebê-lo, nem se aproximar disso, nem

mesmo apreendê-lo.
Nos Mundos Unificados, a simultaneidade é a regra: nada está confinado, nada está limitado.

Vocês não são dependentes de qualquer forma, mesmo tendo diferentes Corpos em meio a diferentes
Dimensões.

***

Pergunta: no momento da Ascensão final, reencontraremos a nossa Origem Estelar (ou a nossa
Dimensão de origem) que foi aquela pouco antes da nossa encarnação?

Eu bem disse (e todos nós dissemos) que o que acontece sobre esta Terra é, para cada Consciência, uma
Liberação total do confinamento.

Algumas almas, devido ao confinamento, têm necessidade de experimentar a matéria de carbono em alguns
dos seus componentes.

É evidente que estas consciências terão o Conhecimento, absoluto e total, da sua Dimensão Estelar, da sua
Origem Estelar, e passarão, no entanto, pela experiência que elas desejaram fazer.

Dessa maneira, então, cada um estará Consciente desta Dimensão Original, deste Sistema Solar de origem,
mas tudo irá depender (ainda uma vez) do seu estado Vibratório.

Isso não é o mental que decide, é a Vibração.
Eu lembro que nós estabelecemos uma distinção formal entre a Vibração e a circulação de energia.

A circulação de energia, vocês a sentem, para a maior parte dos seres humanos, hoje, porque isso faz parte da
transformação do Éter, denominada Fusão dos Éteres.

Esta energia que circula, qualquer que seja a manifestação, não é a Vibração.



A Vibração se acompanha de uma modificação instantânea da consciência, seja nos Alinhamentos, seja nas
Comunhões, seja em seus momentos de meditação (ou qualquer que seja a maneira que vocês nomeiem

isso), que permite, justamente, à sua consciência, não mais manifestar, durante esses momentos, nem desejo,
nem emoção, nem mental.

É pelo aprendizado (mais ou menos completo, mais ou menos conduzido) das experiências que vocês fazem,
em meio à nova Consciência, que lhes será permitido viver a diferença entre a consciência ordinária e a

Consciência Turiya.
Lembrem-se de que cada Consciência deve viver a Passagem, de que cada Consciência deve viver o

Encontro com a Luz.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu rendo Graças, desde já, pelo seu
acolhimento e pelas suas perguntas.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz, a Verdade e a Unidade sejam
suas.

Até dentro de alguns instantes.

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

(*) – GEMMA GALGANI (12.11.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/gemma-galgani-12-de-novembro-de-2011.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
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13 de novembro de 2011
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Eu sou ANAEL Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Comunhão, a Graça, o Amor, a

Verdade e a Unidade estejam em vocês e em nós.

Eu não tenho comunicação específica a estabelecer, em nome do Conclave, hoje.
Eu tenho, entretanto, enquanto primeiro interveniente, que especificar diferentes objetivos referentes a

diferentes Consciências que irão intervir depois de mim.
No que se refere ao Melquizedeque do Ar, SRI AUROBINDO, ele virá entregar-lhes elementos importantes
referentes à evolução da personalidade em meio ao Supramental, tal como se revela, hoje, e tal como deve

levar esta personalidade (que é a sua, aqui, encarnado) a se modificar.
Não através da aplicação de regras, mas, sobretudo, através da observação das modificações da

personalidade sob a ação do Supramental.
No que se refere à intervenção das Estrelas, NO EYES irá especificar para vocês o que é a Visão do Coração

e como transformar a visão dos planos intermediários (denominados astrais) a fim de permitir penetrar mais
adiante no Estado de Ser, na Visão do Coração, e no que se refere, justamente, ao acesso à Unidade.

MARIA, em seguida, virá pedir-lhes para se prepararem para o encontro Vibratório mais importante, com

Anael - 20 de novembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F16JSWfB&h=UAQHLMqtI
http://3.bp.blogspot.com/-o5sz-iXqyRg/Ul1BjjCDAEI/AAAAAAAADT8/KZ0r1_bUYqw/s1600/000+Anael+-+20.11.2011.JPG
http://blog.portaldosanjos.net/audio/Canalisation_-_20111120_-_ANAEL.mp3


relação ao conjunto das Consciências envolvidas, na Terra como no Céu, na transformação da humanidade,
que está em via de finalização.

E como Arcanjo, eu venho, hoje, enquanto Ser e Consciência que vem responder às suas perguntas e
interrogações, referentes, não aos seus caminhos pessoais, mas, bem mais, ao caminho da humanidade atual.

E assim, então, instaurar, com vocês, além do meu papel de Arcanjo do relacionamento, um espaço de
Comunhão, de Coração a Coração, através das respostas que eu darei às suas perguntas.

Dessa maneira, eu estou então à sua disposição, pela Vibração, pelas palavras e pela minha própria Presença,
para tentar avançar, com vocês, no que nos aproxima, agora, cada vez mais.

Bem amadas Sementes de Estrelas, eu as escuto.

***

Pergunta: no processo que está chegando, nós iremos, realmente, perder o corpo físico?

Bem amado, o que você denomina perder?
Através, até mesmo, do intitulado da sua pergunta, você considera que deixar esse corpo é uma perda.

Não há qualquer perda.
A Consciência é Una, qualquer que seja a presença ou o desaparecimento desse corpo.

A Unidade é um estado que transcende a apropriação de um corpo, a identificação com um corpo (qualquer
que seja, quer seja este, ou ainda a apropriação em um único corpo, pertencente a uma vida passada) porque

vocês são bem além, em Consciência, além desse corpo.
Enquanto vocês considerarem que há algo a perder, vocês não irão encontrar a Unidade.

Isso não faz ignorar o corpo, nem rejeitá-lo, mas, bem mais, transformá-lo, a fim de que ele se torne, por
síntese, o corpo de Estado de Ser.

O desdobramento da Luz, como a ativação das diversas Portas, presentes nesse corpo, são, justamente, os
meios que lhes foram oferecidos para sintetizar de novo, de algum modo, mesmo a palavra não sendo

apropriada, o corpo de Estado de Ser (ndr: ver a seção “protocolos a praticar”) (1).
Deste modo, a Consciência vivendo a Unidade, não se importa com esse corpo, porque esse corpo é um

Templo no qual se realiza a ‘alquimia’, mas ele é apenas um despojo quando o corpo e a Consciência
tornarem-se unificados.

Assim, então, não há paradoxo, há simplesmente que verificar, por vocês mesmos, que o trabalho apenas
pode ser realizado, para vocês que estão encarnados, nesse corpo, que é um Templo e um receptáculo.

Mas, a um dado momento (ilustrando, assim, o que lhes disse o Comandante) (ndr: O.M. AÏVANHOV), tornar-se
uma borboleta necessita da abertura da lagarta, da rachadura do envelope do Coração e da passagem em

meio à Nova Consciência.
Enquanto existir um apego, enquanto existir um medo, com relação a esse corpo, ele não pode se transformar.

Não há, então, perda do corpo, no sentido em que vocês podem entendê-lo, com a visão limitada da
personalidade.

Há Transfiguração e Ressurreição.
Isso não é, realmente, a mesma coisa.

***

Pergunta: a Ascensão, concretamente, é uma saída consciente do corpo?

Bem amada, há tantas Ascensões quanto seres humanos.
O mecanismo individual da Ascensão faz de vocês um ser profundamente diferente, cuja Consciência não está

mais limitada e cujo corpo não está mais limitado.
O que corresponde a uma transformação total, porque, eu os lembro, vocês estão nesse corpo, prisioneiros,

limitados, pelo nascimento e pela morte.
Nos mundos Unificados, não existe morte.

Esse corpo, por Essência, é o Templo, mas há a particularidade, também, de ser perecível, e isso vocês
sabem, mesmo se o ego e a personalidade recusarem encarar o fato de que esse corpo é perecível, de uma

maneira ou de outra.
Isso participa das leis do confinamento e das leis do isolamento deste mundo.

Reencontrar a Unidade apenas pode ocorrer quando houver uma desidentificação total com relação a esse
corpo.

Vários místicos, em todas as tradições, exprimiram-lhes isso, certamente muito melhor do que eu, através das
suas experiências, que eles vivenciaram em diferentes épocas da história da humanidade.

Agora, o que é o real e o que é o concreto?



Enquanto você considerar que o real e o concreto referem-se a esta Dimensão, não pode ali haver acesso à
Unidade.

Crer que o mundo melhor corresponde, simplesmente, neste mundo, a mudança de regras, substituir alguns
seres por outros seres, apoiando o destino da humanidade, é estritamente contrário ao princípio da Unidade.

Não pode ali haver Unidade enquanto houver a aplicação de determinados princípios existentes neste mundo, e
resultantes do princípio de falsificação.

Enquanto existir uma estrutura, um ser, evoluindo pelo poder sobre esta consciência, não há Unidade.
Obviamente, a personalidade vai debater sem fim nesta ideia de medo, nesta ideia de ter que soltar alguma

coisa ou que abandonar alguma coisa.
Há diferentes modos de apreender o mecanismo, mas há apenas um modo de compreendê-lo, que é vivê-lo.

Dessa maneira, enquanto houver uma projeção através dos diferentes mecanismos de Ascensão que lhes
foram detalhados a pouco tempo, vocês não vivem a Ascensão, mas vocês vivem a projeção do seu próprio

mental através das interrogações ligadas aos medos subjacentes, quaisquer que sejam esses medos.
O princípio da Unidade é a transcendência do conjunto dos medos, a liberação de todos os apegos, e a

transformação de tudo o que está ligado ao confinamento.
Quando a Consciência vive a Unidade, na realidade e na Verdade, não no plano concreto da realidade deste

mundo, mas no plano real, além da ilusão deste mundo, não pode se colocar qualquer questão quanto ao futuro
desse corpo, porque, naquele momento, a Consciência compreende e vive que ela não é esse corpo.

*

Enquanto houver um medo e uma ressonância, presentes na estrutura física ou na estrutura emocional ou
mental, não pode ali haver acesso completo à Unidade.

Nenhuma lógica, e isso lhes foi explicado ontem, pode explicar, racionalmente, o que acontece, no momento
da Ascensão.

Apenas a Vibração, e uma série de marcadores correspondentes ao acesso à Unidade (que lhes serão
explicados por SRI AUROBINDO) (ndr: intervenção nesse mesmo dia) (2), correspondem à realidade da

vivência.
A Ascensão não é um mecanismo mental.

A Unidade não é a adesão a um dogma, não é uma crença.
Enquanto vocês estiverem na crença, há projeção e não há Unidade.

A única maneira de viver o mecanismo é parar o seu tempo pessoal, bem além da simples meditação, alinhar-
se na Vibração, viver a Comunhão e a Graça.

Naquele momento, vocês irão viver a Verdade.
Enquanto vocês estiverem confinados pelos seus medos, ou pelas projeções, quaisquer que sejam, não pode

ali haver Liberação.
O conjunto dos mecanismos Vibratórios que se verte sobre esta Terra, através da Luz dita Unitária ou Vibral,

desde 1984, permitiu desenvolver e elaborar uma série de processos, visando amortecer o que SRI
AUROBINDO chamou de ‘choque da humanidade’, há apenas um ano, permitindo-lhes viver, a partir do

momento em que vocês se abandonarem à Luz, a partir do momento em que vocês renunciarem a todas as
ações da personalidade, o efeito transformador da Luz.

Mas enquanto vocês insistirem em querer aprisionar a Luz, vocês não podem ser Transparentes e vocês não
podem viver a Luz, na totalidade.

As experiências de Alinhamento que vocês vivem (quer seja às 19 horas (hora francesa) ou no momento em
que vocês decidirem), as experiências de Vibrações, de Comunhão e da Graça, que vocês podem apreender

em não importa qual momento, são o reflexo direto e real, a saber, da Inteligência da Luz.
*

Agora, retenham, também, que lhes será feito muito exatamente segundo a sua própria Vibração.
Se existir um medo de perder o que quer que seja, então, vocês serão, não confrontados com este medo, em

última análise, mas no momento coletivo da humanidade, vocês serão simplesmente conduzidos ali onde
vocês levam a sua Vibração.

Nenhum artifício mental, nenhuma imaginação, nenhum medo poderá, de modo algum, alterar o que vocês são.
Mas o que vocês são é em função, não das suas crenças, mas da expansão, mais ou menos intensa, da sua

Consciência.
Vocês ficam na consciência limitada, fragmentada, ou vocês penetram os espaços da Consciência Unificada,
ali onde tudo é Alegria, ali onde tudo é Luz, ali onde não existe qualquer medo, nem qualquer projeção em um

futuro qualquer?
Eu especifico que, durante este período, a intensidade dos seus questionamentos, Interiores e exteriores,

apenas corresponde, de fato, a olhar-se, face a face, permitindo-lhes, se tal for o desejo da sua Consciência,
mesmo fragmentada, passar a Porta Estreita ou não.

Não haverá qualquer julgamento, nem de vocês mesmos, nem de qualquer autoridade exterior.
O princípio da Luz é respeitar a Graça e a Liberdade.

Cabe a vocês decidir, não mentalmente, mas pela Vibração, se vocês desejam colocar-se segundo o princípio
da Ação da Graça, ou segundo o princípio da Ação / Reação.



Lembrem-se do que lhes dizia CRISTO: “aqueles que desejarem salvar a sua vida, irão perdê-la”.
Os Quatro Pilares do Coração são os próprios fundamentos da aceitação e da vivência da Unidade.

Não há outro elemento que possa intervir.

***

Pergunta: os corpos estando conectados à Terra, eles irão ascensionar ao mesmo tempo que a
Terra?

Bem amado, eu apenas posso responder o que eu já respondi.
Existem tantas Ascensões quanto seres humanos.

Há uma semana, uma das Estrelas lhes comunicou os diferentes modos possíveis da Ascensão.
Cada ser humano, quer queira ou não, será respeitado na sua liberdade Vibratória.

Agora, alguns irão ascensionar com esse corpo, outro sem esse corpo.
É a Consciência (liberada desse corpo, enquanto estando nesse corpo) que irá decidir, não é o mental, nem as

projeções, nem os desejos.
Assim, vocês não se preocupem com os mecanismos da sua própria Ascensão, mas vivam, desde agora, o

que lhes é oferecido, através tanto da Merkabah Interdimensional coletiva, como
da Merkabah Interdimensional da Terra.

Deixando-se viver, nos seus espaços Interiores (de Alinhamento, de Vibrações, de meditações), estados
Vibratórios específicos, levando-os à Unidade.

Se, no entanto, vocês se Abandonarem, nesses momentos, à Luz, se vocês não buscarem assumir o controle
da Luz, nem deixarem atuar a personalidade, nesses momentos de Alinhamento.

Porque não existe melhor preparação do que esses momentos.
Não existe melhor preparação Vibratória do que os momentos de Comunhão ou da Graça, tal como lhes foram

comunicados, para realizar, em vocês, entre vocês, entre as Dimensões, entre os seres e as Consciências
povoando as outras Dimensões.

A instauração e a instalação do Canal Mariano são, muito exatamente, o que lhes permitem encontrar o fio
condutor da Vibração, ligando-os à Unidade.

O desdobramento das Portas Vibrais, no nível desse corpo, são os pontos de ancoragem da Luz.
Bem além do Canal do Éter, bem além das Coroas Radiantes, da Lareira do Sacro, permitindo à Luz penetrar e

fusionar, diretamente, o conjunto das suas células desse corpo, mas, também, a sua Consciência.

***

Pergunta: se algumas lagartas se transformam em borboletas, aquelas que não se tornarem
borboletas iriam continuar a viver nesta Dimensão?

Nesta Dimensão não quer dizer neste mundo, já que este mundo onde vocês estão vai ascensionar,
definitivamente.

A Terra, chamada de 3ª Dimensão, não vai mais existir.
Será necessário, então, para essas Consciências que fizeram a escolha de permanecer nesse corpo de

carbono, experimentar a Liberação, face a face, e a Vibração com a Luz Unitária, a fim de se reconectar com a
Luz.

Cada Consciência (e não cada personalidade) é totalmente livre para estabelecer-se na Dimensão que for a
sua, ou na sua origem estelar, ou na sua origem Dimensional.

Mas pode também decidir, com total Liberdade, continuar a experiência, não da separação, mas do que foi
denominado, então, 3ª Dimensão, mas Unificada.

Naquele momento, a Consciência será limitada, mas não estará mais confinada.
Ela irá depender de um corpo, e irá decidir, no momento que lhe for próprio, libertar-se deste conceito de

densidade, chamado de 3ª Dimensão.
A Multidimensionalidade exprime-se a partir do momento em que a Consciência não for mais dependente, nem

de um corpo, nem de um tempo, nem de um espaço.
Mas isso, o seu mental, o seu cérebro, não pode compreender, porque ele tem o hábito de funcionar em meio
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a uma localização, em um corpo e em um espaço determinados.
Como isso foi dito: vocês estão localizados no tempo e no espaço.

Nos Universos Unificados e nos estados Multidimensionais do ser, não existe qualquer localização, tal como
vocês podem concebê-la e vivê-la neste mundo.

Da mesma forma que vocês podem decidir ir a tal lugar, para viver tal coisa, sobre este mundo, aí onde vocês
estão atualmente: vocês decidem o local aonde vocês vão no que vocês chamam de férias, vocês decidem (se

as condições da Ação / Reação lhes permitirem) estabelecer-se em tal lugar.
Tudo isso será profundamente diferente, a partir do momento em que o lugar onde vocês irão querer se

estabelecer não existir mais, muito simplesmente.
Então, o que será de vocês?

A irrupção do Supramental, a densificação do Supramental, neste mundo (que vocês vivem, de maneira
individual, e cujas etapas anteriores foram, como lhes disse o Arcanjo MIGUEL, a Desconstrução e, depois, a

transformação final que vocês estão prestes a viver), faz com que vai chegar um momento em que tudo irá
desaparecer.

Tudo o que é ilusão vai desaparecer, completamente.
Se vocês quiserem manter alguma forma de localização, através de uma estrutura de carbono denominada

Unificada, será preciso, efetivamente, naquele momento (seja com esse corpo ou sem esse corpo),
estabelecer-se no que é chamado de 3ª Dimensão Unificada.

Isso não poderá acontecer em um lugar que, Vibratoriamente, não vai mais existir.

***

Pergunta: o que aconteceu no dia 10 de novembro, entre MIGUEL e URIEL?

Bem amada, a nova Tri-Unidade, durante essa passagem, foi constituída pela Vibração e pela Consciência de
MIGUEL, de CRISTO, ou, então, de CRISTO / MIGUEL e de MARIA.

Isso foi denominado Nova Eucaristia ou Nova Aliança, permitindo realizar a Tri-Unidade, então, a sua própria
Unidade de Consciência, em meio à nova Dimensão.

 O que aparece é o papel da Transparência, ligado, como vocês sabem, ao Anjo METATRON, que entregou as
Chaves Metatrônicas da Liberação e da Liberdade para vocês.

No que se refere a URIEL, Anjo da Presença e da Reversão, ele permite a Última Passagem e o Último Salto
que possibilita a Reversão e a Passagem, da personalidade egotista, ao Coração.

Não em um conceito, não em uma ideia, não em uma emoção, mas na Verdade do que é para viver.
A passagem da Tocha é, então, uma passagem Vibratória, permitindo alinhar-se na nova gama de frequências,

a título individual, e preparando, assim, deste modo, a passagem para o coletivo.
Pelo seu trabalho (como isso foi dito, em várias ocasiões) de ancoragem e de semeação da Luz, vocês

realizam o assentamento da Nova Jerusalém, nesta Terra, permitindo à Consciência passar (sem desgastes,
sem medo, e em total Liberdade) em meio aos Mundos Unificados.

Eu os lembro, para ilustrar isso, de que o conjunto dos seres humanos que vivenciaram uma experiência às
portas da morte, ou que vivenciaram um acesso ao Estado de Ser, disse, muito exatamente, para a maioria

deles, a mesma coisa: o inferno é aqui.
Em outros lugares há a Liberdade.

Em outros lugares há o Amor.
O amor tal como vocês o vivem, sobre este mundo, não é o Amor.

Ele é apenas o confinamento, em um relacionamento, em um afeto, em uma necessidade de ‘vontade de bem’,
mas ele não é a Liberdade e, ainda menos, a Liberação.

O Amor é uma Vibração, refletindo-se pelo que nós chamamos de Fogo do Coração, que é o Fogo do Espírito
e que torna Livre e que os liberta de todo confinamento.

*

Agora, a Luz jamais irá obrigá-los a juntar-se à Luz.
Mas vocês não podem pretender ser a Luz e manter qualquer ilusão.

Isso era ainda possível no período das Núpcias Celestes e até ainda a pouco tempo.
Quanto mais os dias transcorrerem, mais a sua Consciência individual vai dar-se conta, através das suas

próprias experiências, de que se aproxima um momento chamado de dissolução ou de estase [catalepsia].
Há momentos em que vocês penetram as esferas do Estado de Ser, pela Vibração e pela Consciência.

Naquele momento, vocês não estão mais neste mundo.
Isso é uma ilusão?

Isso é uma Verdade?
Tudo depende do seu ‘ponto de vista’.

E são vocês que irão decidir, na sua alma e na sua consciência, podemos dizer, estabelecer-se em tal gama de
frequências, ou em tal outra gama de frequências.



Ninguém virá ajudá-los a passar a Porta.
Ninguém pode substituir o que vocês são, para viver a Unidade.

A Última Passagem, que está prestes a se realizar, corresponde à passagem da Porta Estreita, mas antes de
passar esta Porta Estreita, é preciso Liberar-se, por completo, Interiormente e em consciência, de tudo o que é

obstáculo para a leveza, de tudo o que é obstáculo para a Unidade.
Mais uma vez, a Unidade não é um conceito, ela é um estado de Consciência, mas este estado de Consciência

irá se tornar cada vez mais incompatível com a consciência fragmentada da personalidade.
 É sobre isso que vários de vocês vão fazer a experiência.

Agora, se vocês não fizerem a experiência, bem, não se coloquem questões, contentem-se em prosseguir a
sua vida e em viver o que vocês têm que viver.

O momento final, coletivo, da humanidade, irá permitir-lhes encontrar a Luz e se estabelecer, naquele momento,
na Vibração na qual vocês estão.

Não há, então, qualquer medo a manifestar.
Há, apenas, uma preparação a realizar e esta preparação é Vibratória.

Ela não se refere mais, agora, às circunstâncias de vida (o fato de afastá-los de tal ou tal região, de juntá-los
com tal ou tal pessoa) porque a Inteligência da Luz está, na totalidade, trabalhando, quer vocês aceitem isso ou

não.
Isso os coloca frente ao seu próprio Ser, no seu futuro, no seu Ser profundo, e na realidade da sua

Consciência, ou seja, segundo o seu próprio ponto de vista.

***

Pergunta: uma escolha feita em consciência pode ser contrariada por uma escolha da alma?

Bem amado, você poderia especificar o que você chama de escolha feita em consciência?
Onde se situa a Consciência?

Na personalidade ou no Estado de Ser?
Existe uma consciência da personalidade.

Existe uma consciência da alma.
E existe uma consciência do Espírito ou do Estado de Ser.

São três gama Vibratórias completamente diferentes e contraditórias.
Assim, quando você diz: “fazer uma escolha em consciência”, de qual consciência você está falando?
Todo ser humano, sobre o planeta, desde que existe uma abordagem espiritual, é claro, quer a Luz.

Mas será que querer a Luz é Ser a Luz?
Ser a Luz é Abandonar, justamente, toda a vontade.

É apagar-se, tornar-se o menor, tornar-se o mais humilde e o mais simples.
A característica, essencial e principal, da personalidade, é recusar a simplicidade, é recusar a evidência e

recusar a Luz, porque a Luz implica, para ela, no medo da dissolução, no medo do desaparecimento desse
corpo, no medo de todas as projeções da consciência, com relação ao que vocês chamam, por exemplo, de

casal, de filhos.
E, no entanto, quando vocês deixam esse corpo, pela Porta da morte, o que resta dos seus apegos, senão as

suas crenças, já que o apego real não pode mais existir, tal como existe neste mundo?
Então, qual é a escolha, em consciência, que foi relatada?

As escolhas da alma pertencem à matriz.
A alma é uma criação da matriz.

Isso foi explicado, muito longamente, pelo IRMÃO K, com relação à alma voltada, justamente, para a
encarnação, para a matéria, e não para o Espírito.

Quando o Espírito se revela e é vivido, o corpo e a alma não existem, tão simplesmente, mais.
Crer que a alma vai conduzi-los, sobre este mundo, para alguma Liberação, é uma ilusão que foi chamada, pelo

IRMÃO K, de Luciferiana (ndr: intervenção do IRMÃO K de 7 de julho de 2011) (3), nada tendo a ver, é claro,
com Lúcifer, redimido desde muito tempo.

Mas isso corresponde ao Eixo, alterado e falsificado, da Luz, denominado ATRAÇÃO / VISÃO.



O alojamento da alma, relacionado com a Porta AL (chakra de enraizamento da alma) está em contato direto
com o que é chamado de Porta VISÃO, situada no nível do fígado (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar”) (1).

Enquanto existir uma projeção da Consciência, no exterior, neste mundo, enquanto vocês crerem ser
dependentes de um karma, de um passado, qualquer que seja, mesmo ontem ou em uma vida passada, vocês

não são Livres.
E vocês não irão encontrar a Liberdade por esse viés.

Isso resulta, diretamente, de um conjunto de mecanismos associados às leis da Matriz, às leis da alma, que
não são as leis do Espírito.

As leis deste mundo não são as leis dos Universos Livres.
Toda sutileza das forças de confinamento foi fazê-los crer, e fazê-los aderir, a esses diferentes princípios.

O princípio de reencarnação, que vários seres na busca espiritual aceitaram como uma evidência (ou porque
era uma crença muito útil para explicar os seus problemas, ou porque eles tinham acesso, realmente, à

memória das suas vidas passadas), é apenas um confinamento.
Não pode existir qualquer Liberação enquanto o Espírito não for revelado.

A alma tem o belo papel, de alguma forma, de fazê-los crer que vocês dependem de contratos, que vocês
dependem de afeição, que vocês são dependentes dos erros que vocês cometeram no passado.

Quando vocês alcançarem o Espírito, e quando vocês viverem o Espírito, tudo isso vai desaparecer, porque
isso é apenas a cortina de fumaça colocada diante da tela da Consciência.

Mas se sua crença, e se sua vivência, estiverem ligadas a esses contratos de alma, a esses impulsos da alma
voltados para a matéria, então, vivam isso.

***

Pergunta: todas as manifestações sobre a nova Terra serão necessariamente ilimitadas?

Sim.
Na medida em que, uma vez transpostas as Portas da 3ª Dimensão dissociada (que é, eu os lembro ainda, a

sua Dimensão de experiência, seja qual for o seu acesso ao Estado de Ser), não existe mais qualquer
confinamento possível, nem em um corpo, nem em uma forma, nem em um tempo, nem em um espaço, nem

em uma Dimensão, nem em meio ao Sistema Solar.
A Consciência vive a Liberdade total.

O Espírito é imaterial porque não presente nesta Dimensão.
É o próprio princípio do confinamento.

Quando vocês vivem o Espírito, vocês são o conjunto da criação e o conjunto das criaturas, quaisquer que
sejam.

É a consciência fragmentada da personalidade confinada e da própria alma que faz crer que existem leis,
regras, hierarquias ou o que quer que seja, privando-os da Liberdade.

O Espírito é Livre, de toda Eternidade.
Ele não tem nem início, nem fim.

Ele não tem necessidade de qualquer evolução já que ele é perfeito, de toda Eternidade.
Somente a alma e a personalidade creem, neste mundo, que existe necessidade de evoluir, necessidade de

se aperfeiçoar.
O Espírito não pode crer nessas coisas porque ele é a Verdade da Consciência que é perfeita, de toda

Eternidade.
Então, como vocês podem conceber, ou mesmo crer, que vocês têm necessidade de evoluir ou de buscar o

que quer que seja, já que a Unidade está presente, de toda Eternidade?
Simplesmente, é o acesso à sua Unidade que foi restringido por uma série de princípios de confinamento,

tendo-os, cada vez mais, confinados em meio à personalidade.
Não há razão alguma para manter qualquer personalidade, qualquer alma, nos mundos da Verdade, porque

vocês absolutamente não estão mais limitados pelo que quer que seja.
Não existe mais barreira, não existe mais partição, não existe mais fragmentação.



Essa é a sua Essência.
Essa é a sua natureza.
Essa é a sua Verdade.

***

Pergunta: a Terra já vivenciou vários desaparecimentos em massa, Ascensões...

Não foram Ascensões.
Foram processos de extinção maciça das vidas reproduzindo a matriz.

O que acontece, atualmente, nada tem a ver com isso.
A Atlântida não vivenciou a Ascensão.

A Atlântida vivenciou a sua destruição e o confinamento de novo na matriz.
A prova: vocês ainda estão aí e vocês foram aqueles que estavam na Atlântida.

O processo atual não é uma extinção, nem a reprodução de um quadro matricial confinante.
É a Liberdade e a Liberação.

Mas, é claro, aquele que está confinado na personalidade, e que deseja ali permanecer, irá chamar isso de
destruição e de morte.

Mas isso é apenas o ponto de vista dele.

***

Pergunta: poderia falar do estado que consiste em se tornar observador de si mesmo?

Bem amada, tornar-se observador de si mesmo não é se colocar como um observador, simplesmente, que iria
observar deslocar-se e atuar na vida.

É um mecanismo da Consciência que é muito mais sutil.
É o momento em que vocês tomam consciência, real e concretamente, de que vocês não são nem esse corpo,

nem os seus apegos, nem os seus filhos, nem os seus pais, nem este papel, nem esta profissão, de que
vocês são muito mais do que isso.

Naquele momento, e somente naquele momento, vocês se tornam os verdadeiros observadores, porque
vocês não estão mais submissos a esta consciência fragmentada.

Vocês não estão mais sob o controle do seu próprio mental, das suas próprias emoções, das suas próprias
mágoas e das suas próprias crenças, porque vocês não são mais nada disso.

Vocês vivem, naquele momento, real e concretamente, a Unidade.
Isso não é, portanto, um exercício para praticar, no sentido em que vocês poderiam entender, mas, sim, uma

Reversão da consciência que os faz tomar consciência da ilusão deste mundo.
Por mais que vocês digam que este mundo é ilusão, e que o repitam durante 50.000 anos, ele não irá se mover

um iota.
Ele estará sempre aí.

É a consciência que deve se transformar.
E a consciência se transforma, para um número cada vez mais considerável de seres humanos, através do que
nós lhes demos, revelamos, e chamamos sua atenção e sua consciência sobre o que acontecia nesse corpo.

Porque esse corpo, como eu disse, é o Templo no qual se realiza a ‘alquimia’.
Que isso seja através das Coroas Radiantes da cabeça, do Coração, através do despertar do Canal do Éter ou
do Canal da Kundalini, que isso seja através da Vibração das células do corpo, em última análise, o conjunto

dessas manifestações (bem reais e concretas para aqueles que o vivem, mas que são uma ilusão para aqueles
que não o vivem) vai levá-los a viver a ‘revolução da Consciência’, que é apenas uma reversão de toda projeção

exterior (através dos apegos, dos medos, das crenças) para viver a Unidade.
Eis o que nós podemos dizer.

Mas, enquanto vocês não viverem isso, todas as palavras que poderiam ser aplicadas não têm qualquer
sentido.

Elas apenas têm sentido para aquele que vive ou que se aproxima disso.
Não existe qualquer mecanismo de pensamento, qualquer mecanismo de conhecimento exterior que seja

suscetível a fazê-los mover um iota para viver a Unidade.
Enquanto vocês crerem nisso, vocês estão submissos às leis da alma, às leis da matriz e às leis do

confinamento.
Nenhuma lei do confinamento, mesmo compreendida e integrada, permite-lhes superar o confinamento.

O objetivo da Luz Vibral (através da Radiação do Ultravioleta, através da Irradiação do Espírito Santo, através



da Irradiação d’A FONTE) tinha uma única intenção desde 1984, desde as Núpcias Celestes: fazê-los tomar
consciência da ilusão deste mundo.

Não através dos mecanismos de pensamento, não através do fato de querer trabalhar sobre tal emoção ou tal
atitude mental ou tal sofrimento, mas de se Abandonarem à Luz, como eu disse durante as Núpcias Celestes.

Permitindo-lhes, então, viver a transformação induzida pelo seu próprio Abandono, pela sua própria Humildade,
pela sua própria Simplicidade, pela sua própria Transparência.

Os Pilares do Coração (que estão ativos, para alguns de vocês) são a prova absoluta de que o que vocês
vivem não é uma ilusão, já que vocês vivem isso.

E, naturalmente, aquele que não vive qualquer dos Pilares, aquele que não vive qualquer das Coroas, apenas
poderá refutar e rejeitar isso.

E ele terá razão, porque ele nada vive de tudo isso.
Deste modo, então, a Unidade não é uma dogma, a Unidade não é uma crença, mas é um estado de fato,

Vibratório, que os leva a viver a Unidade, na totalidade.

***

Pergunta: esse pesadelo que vivemos, a encarnação, nós o desejamos, individual ou
coletivamente? Ou nós fomos traídos?

Bem amado, empregar essa palavra ‘traição’ remete a dados históricos extremamente antigos.
Isso já foi desenvolvido e remonta a mais de 320.000 anos, e à chegada de algumas Forças, denominadas

Arcônticas, neste mundo, tendo limitado a Liberdade de consciência.
Vocês não caíram porque, como o que é perfeito, por toda Eternidade, poderia cair em algum lugar?

A experiência da encarnação (em todo caso, para aqueles que estão presentes sobre esta Terra, desde
tempos antigos), é apenas um confinamento no qual vocês não estão estritamente por nada.

A particularidade da consciência é que, quando ela está limitada na sua possibilidade Multidimensional, pouco a
pouco, ocorre um mecanismo que eu prefiro chamar de esquecimento, e não de queda (porque a queda é uma

culpa que lhes é atribuída, ao passo que vocês estritamente nada têm a ver com a queda de vocês).
O problema é o seguinte: a Luz Vibral, para muitos de vocês, sobre esta Terra, pode ser chamada de fogo do

inferno, porque os condicionamentos fizeram-nos chamar a Luz de fogo destruidor.
Não é nada disso.

Tudo depende do ponto de vista.
Aquele que está confinado na encarnação e nas leis da alma, não pode conhecer o Espírito.

E, então, a irrupção do Espírito, ou da Luz Vibral, que ele não procurou, que se manifesta na consciência dele,
é chamada de destruição, de fogo do inferno.

Mas, para aquele que vive a Unidade, isso se chama Liberação.
É exatamente o mesmo mecanismo que está em operação, mas tudo depende do grau de confinamento da

consciência.
O esquecimento é um mecanismo terrível.

A memória é um mecanismo terrível.
E todos vocês sabem disso, em relação aos seus sofrimentos passados que interferem no seu presente.

Aquele que está na Unidade não tem qualquer sofrimento.
Ele pode ter a lembrança, mas ele não é mais afetado, porque isso foi transcendido, não por uma vontade

pessoal, mas porque ele, realmente, tomou consciência de que ele não é nem o seu sofrimento, nem a sua
alegria, nem a sua dor, nem o seu prazer.

De que ele está neste mundo, como dizia CRISTO, mas de que ele não é deste mundo.
Então, é claro, muitos seres humanos irão lhes dizer que a vida é magnífica neste mundo.

É a escolha deles.
E é, de qualquer forma, a Liberdade deles.

O que nós podemos fazer já que cada um apenas pode sair do confinamento por si mesmo?
Quando houve os mecanismos de destruição, a matriz reformou-se instantaneamente através das leis

gravitacionais induzidas por essas Forças Arcônticas.
Hoje, o processo é diferente, porque as Forças Arcônticas não podem mais agir.

Elas foram neutralizadas, no Amor e na Luz Vibral.
Assim, portanto, o que chega, hoje, é a Liberação.

Mas algumas consciências, vivendo em meio à alma ou à personalidade, não podem aceitar tal eventualidade.
O que nós podemos ali fazer?

A Terra experimentou inúmeras transformações geológicas, das quais ela carrega as cicatrizes e as marcas.
A personalidade, tão efêmera como é, vive como eterna.

É o próprio princípio da personalidade e o próprio princípio do confinamento.



Eis porque o ‘choque da humanidade’ e suas diferentes etapas, que lhes foram dadas há um ano, neste próprio
espaço (ndr: intervenção de SRI AUROBINDO de 17 de outubro de 2010) (4), correspondem, na totalidade, ao

que deve viver cada ser humano.
Existem mortes violentas, sobre este mundo, que não implicam em qualquer necessidade, nem em qualquer

utilidade de preparação.
Existem mortes lentas que necessitam, para essas almas, uma preparação, e que sempre passa pelos

mesmos estratos de negação, de negociação e, enfim, de aceitação.
Mas o que chega, hoje, não é a morte.
O que chega é a Liberdade e a Alegria.

Porém, o que ali nós podemos fazer se uma Consciência estiver confinada em meio à alma, em meio à
personalidade, e não Vibrar na frequência da Liberdade?

Nós, estritamente, ali, nada podemos.
Mas, é preciso muito, que um dia, a experiência do confinamento, desejada por outra coisa que a sua própria

consciência, termine, de uma maneira ou de outra.
Vocês não podem aderir ao fato de ser Sementes de Estrelas, de ser Espíritos Livres e aceitar permanecer

confinados, em um corpo, em um esquema de vida ou em uma Dimensão.
Mas, isso, vocês não podem aceitar enquanto vocês não viverem o Estado de Ser.

As experiências de morte iminente que fizeram alguns seres sair, simplesmente, desse corpo e ver a Luz ao
longe (para a maioria, sem penetrar na Luz), bastaram para mudar a vida.

Vocês imaginam bem, então, que o momento coletivo da humanidade (correspondente à rachadura do Céu e
ao momento em que a Verdade irá lhes aparecer) irá libertá-los, de um modo ou de outro, enquanto

respeitando a sua Liberdade.

***

Pergunta: poderia nos falar da noite escura da alma e se todos os seres a vivenciam?

Bem amada, ‘a noite escura da alma’ foi objeto de inúmeras comunicações.
É difícil de retornar a isso.

Por outro lado, eu posso falar sobre o segundo aspecto da questão: não, a noite escura da alma não é
vivenciada por todos.

Ou, em todo caso, podemos dizer que ela é vivenciada em diferentes níveis, segundo a maior facilidade para
viver a Vibração.

A noite escura da alma é, justamente, o momento em que a alma decide aceitar que tudo, neste mundo, apenas
pode ser escuridão, que não há qualquer esperança de Liberação, neste mundo.

Isso pode ocorrer e se manifestar durante o sofrimento extremamente doloroso da perda de uma projeção,
através de um ser amado, por exemplo, ou da perda de um filho ou de um parente.

Um sofrimento indizível invade, naquele momento, a alma, que não tem fim, neste mundo.
E é naquele momento que a alma pode se voltar (o que não é sempre o caso, é claro) para a Luz, ou seja, para

o Espírito, e sair, naquele momento, do confinamento.
A noite escura da alma, qualquer que seja a intensidade do sofrimento que foi proposto (no tempo ou na
própria intensidade), vai, justamente, permitir-lhes transcender os limites da alma e sair, de Verdade, do

confinamento.
Não há, então, que caluniar, nem que maldizer este princípio, mas, sim, que se apreender, de algum modo, dos

mecanismos superiores.
Esta noite escura da alma pode existir ou não existir.

Ela pode tomar, para alguns seres, a forma da perda de um ser querido.
Ela pode tomar, também, o aspecto de uma doença fulgurante pondo em jogo, em um prazo muito curto, o seu

prognóstico vital.
Esse mecanismo, que parece terminar com a vida da personalidade, leva-os, justamente, a viver a Unidade e a

Verdade.
Enquanto vocês não vivenciaram a sua própria Unidade, vocês apenas estão submissos às suas crenças,
vocês apenas estão submissos aos seus impulsos da alma, vocês apenas estão submissos à sua história

pessoal, em meio a este mundo.
Mas vocês sempre estão sobre este mundo.

Viver a Unidade os faz sair deste mundo, enquanto ali permanecendo.
É a Consciência que sai do confinamento, que habita ainda, por um tempo, esse corpo e que não se identifica

mais nem com a alma, nem com o corpo, nem com a personalidade, nem com coisa alguma que esteja
presente na superfície deste mundo.

Somente naquele momento é que vocês podem viver a Liberdade, porque vocês estão Livres.
A noite escura da alma contribui para fazê-los atravessar a Porta Estreita, durante essa terceira Passagem.

Para isso, é preciso apoiar-se nos Pilares do Coração: a Humildade, a Simplicidade e a Transparência.



É naquele momento que a Luz pode penetrar, eu diria, sem resistência, em vocês.
A maior parte dos seres que lhes falam, enquanto Anciãos, vivenciou, durante a sua vida, esta noite escura da

alma.
Ou através da perda de um ser querido, como IRMÃO K.

Ou durante uma noite com uma agonia extrema da morte, como UM AMIGO.
Ou, ainda, meditando frente ao sol, como o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV).

Naquele momento, há uma extração total da ilusão.
Será que, no entanto, esses seres saíram deste mundo?

Não.
Eles tentaram (cada um, colorido pela sua vivência, pela sua cultura) expressar, da melhor forma possível,

naquela época, o que era a Unidade.
Mesmo se alguns não conseguiram, naquele momento, apreender o que era a história, ou seja, eles não
tiveram acesso ao princípio de falsificação ligado a Deus, ao Diabo e a Yaldébaoth, e empregaram essa

palavra, obviamente, mas sem saber o que havia por trás.
Mas o importante não foram as palavras que eles empregaram, mas o estado de consciência no qual eles

estavam.
Eu falo, é claro, do Comandante.

Ou seja, adicionando alguns elementos, não exatamente a mesma coisa para o que vocês chamam de seres
de polaridade feminina e, em particular, as Estrelas que, umas como outras, a maioria delas, lhes deram o seu

caminho durante a sua última vida.
A natureza feminina (denominada assim, neste mundo) tem muito mais facilidade para abandonar o poder, visto
que a natureza masculina está associada ao poder, em um lado dito exteriorizado (denominado yang, se vocês
preferirem), mas que corresponde a um desequilíbrio mais acentuado do que a natureza feminina, fazendo com
que a natureza feminina esteja mais apta, ainda hoje, para encontrar a Unidade, para Vibrar em meio à Unidade,

muito mais facilmente do que o homem.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu rendo Graças pelo seu acolhimento, pela
sua escuta e pela nossa Comunhão.

Eu lhes peço para aceitarem a minha Comunhão.
Até uma próxima vez.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

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

1 – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 7 de novembro de 2011’
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

*

2 – SRI AUROBINDO (20.11.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/sri-aurobindo-20-de-novembro-...

*

3 – IRMÃO K (07.07.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html

*

4 – SRI AUROBINDO (17.10.2010)

http://www.portaldosanjos.net/2011/07/irmao-k-7-de-julho-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/11/sri-aurobindo-20-de-novembro-de-2011.html


http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-ment...

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1277

20 de novembro de 2011
(Publicado em 21 de novembro de 2011)

***

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

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1277
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html


Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça, o Amor e a Unidade sejam sua

última Verdade.

Eu venho, neste dia, enquanto Embaixador do Conclave Arcangélico, a fim de falar ao conjunto das
Consciências da humanidade que irá se dignar a ler as palavras ou a ouvir as palavras que eu venho dar-lhes.

***

Meu propósito se inscreve, de algum modo, na continuação da transmissão Vibratória realizada entre o Arcanjo
MIGUEL e o Arcanjo URIEL, em sua data terrestre de 10 de novembro do ano de 2011.

Uma série de mecanismos, doravante, a ser aplicado em meio a cada Consciência (que ela esteja Unificada ou
não), vai se traduzir, para a humanidade, em sua totalidade, pela colocação no face a face, e em ressonância,

da ação da Luz nesse corpo que vocês habitam.
Dessa maneira, então, eu venho fornecer certo número de elementos nesse face a face que é chamado a ser

vivenciado, em cada um, a título individual, e, em seguida, a título coletivo.
Vários Seres humanos, presentes na superfície deste mundo, não têm qualquer Consciência dos elementos

que se desenrolam, por uma razão que lhe é própria: ou por sua inserção em sua realidade tridimensional,
como a única existente, ou porque o momento ainda não chegou, para eles, de viver o reencontro com a Luz.

O que quer que seja, o conjunto da humanidade é, doravante, afetado, de uma maneira ou de outra, pela
imersão desta realidade tridimensional em meio a uma nova realidade, vindo pôr fim (como talvez vocês

saibam) ao princípio do isolamento, ao princípio do confinamento, ao princípio da limitação.

***

ANAEL - 26 de novembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-KI61FFy_kRQ/UXXQKC5WJAI/AAAAAAAABQc/9T4zJKK88P4/s1600/000anaelpink70.PNG


Cada Ser, nesse processo, cada Consciência, ficará e permanecerá Livre do estabelecimento de sua
Vibração, em uma Dimensão ou em outra.

A Liberdade é total, quaisquer que sejam os reajustamentos presentes durante este período, precedendo, de
qualquer forma, o momento escolhido pela Terra, que somente a Terra conhece e que nenhum Arcanjo,

nenhum Ser de qualquer Dimensão, pode revelar porque ele não o conhece, tão simplesmente.
Nós lhes dissemos que tudo estava concluído nas Dimensões Unificadas, na Dimensão do futuro da Terra

como na Dimensão do futuro da Consciência individual.
Entretanto, o que a Consciência separada é chamada a viver, na superfície deste mundo, é, evidentemente,

profundamente diferente segundo a Vibração que é portada e suportada, pela Consciência, em meio às Coroas
Radiantes da cabeça, do Coração, ou na ausência da presença da Vibração das Coroas.

Cada Consciência, a título individual, como a título de suas interações e de suas interrelações, é levada, pela
ação da Luz, a posicionar-se em seu próprio futuro (posicionamento cuja instalação permite se desenrolar nas

condições profundamente diferentes para cada Ser e para cada um).
Qualquer que seja a falta de conhecimento da Luz Vibral, qualquer que seja a vivência, Interior e total, da Luz
Vibral, o apelo da Luz se faz de diferentes maneiras, realizando, no Ser, uma série de ajustes e de reajustes

que são capazes de modificar o que é necessário e útil para cada Consciência presente neste mundo, a fim de
se dirigir para seu mundo do futuro, para seu mundo do porvir, correspondente à sua Vibração.

Assim como lhes é dado a ver, a ouvir, a perceber, a compreender, cada Consciência vive, hoje, sobre esta
Terra, no Espaço que é o seu, no tempo que é o seu e que lhe é próprio, uma série de mecanismos visando

estabelecê-lo em sua Vibração, na sua consequência, qualquer que seja esse futuro porque a escolha foi
realizada.

***

Quando o Governador e o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) especificou para vocês, desde o
início dessa primavera deste ano (outono, no hemisfério sul), que tudo estava prestes a se realizar e que tudo

estava realizado, era, evidentemente, nas instâncias além da Ilusão, além desta realidade Dimensional.
Restava, então, manifestá-lo, vivê-lo, como vocês dizem: encarnar nesta realidade tridimensional.

A ação da Luz, em suas vidas, é profundamente diferente para cada um porque ela se inscreve no respeito
total da sua Liberdade de estabelecimento Vibratório, na Liberdade do que é, para vocês, os elementos que

reuniram.
Que isso seja pelo Abandono à Luz, que isso seja pelo abandono à ação / reação, o conjunto desses

processos vividos e a viver, nesta Dimensão, faz apenas traduzir, para cada Consciência, para cada Semente
de Estrela, para cada Ser, a estrita retribuição, a estrita repartição do que é justo (para esta Alma e para esta

Consciência) para viver, neste mundo.
Existe, e existirá cada vez mais, em meio ao que vocês são, no estado atual de sua Consciência, uma série de
marcadores que ninguém poderá evitar, que ninguém poderá negar, referente à Verdade do que vocês têm a

viver.
Esses marcadores, comuns e de uns e de outros, qualquer que seja seu grau de conhecimento ou de

ignorância, irão permitir não a posição, mas, sim, o futuro, em função da qualidade do humor que é o seu,
nesse momento (e, precisamente, nesse momento), até o dia da data da intervenção magistral de MARIA em

17 de dezembro.
Deste modo, durante esse período de tempo em que a Luz vem bater à sua porta, onde vocês ali responderam

(ou não) em função de sua Liberdade, estabelece-se a Passagem, ou a não Passagem, da Porta Estreita.
O elemento principal e fundamental é compreender e aceitar que não pode se estabelecer, em sua

Consciência, outra coisa senão o que sua Liberdade de Consciência decidiu.
Que esta Liberdade recorra à personalidade, como ao Estado de Ser, o conjunto das circunstâncias do que

denominam sua vida (nesses compartimentos sociais, afetivos, interpessoais ou de ressurgência de mágoas
passadas ou do futuro desse corpo) inscreve-se, inteiramente, na Liberdade para estabelecer (que é a sua) no

futuro Vibratório da Terra, que é (como vocês sabem) a Ascensão na 5ª Dimensão.

***

Portanto, ser-lhes-á feito, muito exatamente, segundo sua Vibração e segundo sua escolha.
A partir do momento em que vocês acolhem e aceitam esse princípio (qualquer que seja sua escolha e

qualquer que seja sua Liberdade), caberá a vocês, então, em um caso como no outro (e eu chamo em um caso
como no outro, ou a escolha da Luz Unitária, ou a escolha da manutenção da experiência da Unidade), acolher

as consequências de suas escolhas com a mesma Alegria.
Porque, sim, qualquer que seja essa escolha, regozijem-se porque será feito muito exatamente o que vocês

decidiram, pela Vibração de sua Consciência.
Dessa maneira, aqueles que Vibram serão fortalecidos em sua Vibração.

Aqueles que não Vibram e que não irão se abrir à Vibração (porque essa é a escolha da sua Consciência)
viverão, de maneira cada vez mais abrupta, de maneira cada vez mais evidente, os processos Vibratórios.
Quanto àqueles que não fizeram a escolha, Consciente e deliberada, de manter uma estrutura inscrita nos



mundos de carbono, por um tempo que é o seu (porque essa é sua Liberdade), eles serão muito exatamente
fortalecidos, eles também, em sua escolha Vibratória de Consciência.

Assim, qualquer que seja o tumulto deste mundo, quaisquer que sejam os deslocamentos, cada vez mais
intensos, deste mundo, cada um irá adotar o ponto de vista que é aquele do seu futuro.

Cada um viverá seu próprio futuro.

***

Deste modo, o que havia sido nomeado ‘apegos coletivos’, resultando da falsificação deste mundo (e não da
vida, mas, sim, dos princípios aplicados neste mundo), irão se ver, integralmente, colocados na Luz.

Esta colocação na Luz corresponde à iluminação específica da Luz vindo rasgar a totalidade dos véus da
Ilusão, referentes ao confinamento da personalidade.

Qualquer que seja sua Vibração, qualquer que seja sua opinião, qualquer que seja seu parecer, quaisquer que
sejam suas crenças, irá se tornar, em vocês, muito exatamente o que vocês acolheram.

Nisso, vocês são capazes de se alegrar.
Nós lhes enunciamos, desde pouco tempo, que o efeito, ligado à sua Presença de Luz, à sua Presença

iluminada, permitiu amortecer a noção revelada pelo bem amado João, denominada: “choque da Humanidade”.
Neste mundo, existem diversos países, existem diversos continentes, existem diversas crenças, diversos

lugares e, também, diversos tempos, na revelação da Ascensão da Terra.
Portanto, cada um se posiciona, em sua Consciência, aí onde ele deve estar, muito precisamente.

A Vibração da Luz, aceita ou não, traduz-se, doravante, por um processo de acentuação ou de precipitação do
conjunto dos mecanismos que vocês mesmos criaram.

***

Nenhuma Consciência pode ali derrogar, nenhuma Consciência poderá ali derrogar.
A partir deste momento, as coisas, os elementos de sua Consciência, os elementos de sua vida, em todos

seus setores e em todos seus aspectos, irão lhes parecer cada vez mais evidente.
Isso irá se traduzir, não pelas escolhas (já que os Tempos não são mais para escolha), mas pelas realizações

que lhes pertencem propriamente.
 Essas realizações se situam em diferentes esferas (podendo ser, também, o fim de um corpo e o início de um
outro corpo, a transformação de um lugar em um outro lugar), sem, no entanto, ser capaz de decidir, por vocês

mesmos (em meio à personalidade), o que vocês decidiram, mas, sim, estabelecer-se (pela Inteligência da
Luz) no mundo e na Vibração que é a sua, por esse potencial de cocriação manifestado, encarnado e que lhes

é apresentado.
Esse processo é denominado, ele também, individual, porque não se refere ao coletivo, ao mesmo tempo, no

mesmo espaço da Terra, mas, sim, segundo um caminho Vibratório que é próprio a cada Consciência.
Esse momento é um momento de preparação, permitindo-lhes viver o que será para viver, no momento da

liberação da Terra (quando ela tiver escolhido), no estado Vibratório de sua Consciência, de suas
circunstâncias de vida as mais adaptadas à sua Liberdade, tal como vocês a concebem, tal como vocês a

aceitaram, e tal como a conscientizaram.

***

O Arcanjo URIEL precipita, à sua maneira, a última Reversão (aquela da Passagem da Porta Estreita), levando
sua Consciência a estabelecer-se no Interior do Um, ou no exterior do Um, mas sem poder ignorar a Unidade,
enquanto Princípio fundador de toda Criação, enquanto Princípio fundador de toda manutenção Dimensional,
de toda Verdade, de toda Realidade, qualquer que seja a Consciência, qualquer que seja a Vibração (desta

Consciência).
Dessa maneira, durante esta etapa de vida, é-lhes proposto viver a experiência, na totalidade, do seu futuro
Vibratório (futuro de sua Consciência), em função do seu tempo individual, começando, gradativamente e à

medida dos seus dias, a inscrever-se em um tempo que irá se tornar cada vez mais coletivo.
O tempo coletivo da Terra é decidido pela Terra.

O tempo coletivo do homem é decidido pelo homem.
Nós lhes comunicamos o Princípio da Comunhão e da Graça, ocorrendo sem qualquer vontade, pelo princípio
da nova Tri-Unidade, pela ação do Arcanjo URIEL, permitindo, em vocês, viver e Conscientizar a totalidade da

sua cocriação, independente de qualquer ação ligada ao que nós chamamos de falsificação deste mundo.

***



Portanto, a Consciência individual vive, efetivamente, sua Liberação e sua Ascensão, nos domínios de
liberdade que lhe são próprios, enquanto mantendo esse corpo (ou não) na superfície deste mundo, a fim de

ali realizar o que nós lhes dissemos: enxamear a Luz, fazer aumentar a Luz.
Mesmo aqueles que, aos seus olhos e à sua Consciência, não seguem na mesma Vibração e na mesma

Unidade, participam, por sua resistência e por sua oposição, do estabelecimento da Luz.
Nesse sentido (e como lhes foi dito), jamais julguem um próximo, jamais julguem o comportamento de um

povo, qualquer que seja, porque esse povo, onde que ele esteja, manifesta, à sua maneira, o que é justo para a
Liberação do confinamento.

Lembrem-se de que a totalidade das Consciências deve viver sua Liberação, deve viver seu face a face com a
Luz, a fim de penetrar, com toda Consciência, com a Consciência aberta, a manifestação das suas próprias

escolhas, a cocriação consciente do seu próprio universo, do seu próprio paradigma que é diferente para cada
Alma, para cada Consciência, para cada Espírito.

Alguns irão viver a Alma, outros irão viver o Samadhi (o acesso ao Si), outros irão viver a Dissolução em meio à
Luz.

***

Esses diferentes mecanismos possíveis de Ascensão foram-lhes dados, desde pouco tempo (ndr: ver a
canalização de GEMMA GALGANI de 12 de novembro de 2011) (**).

Resta, agora, exprimir o que eu disse ao conjunto da humanidade: o que chega é a Luz, o que chega é a
Verdade.

Qualquer que seja o olhar que vocês portam, quaisquer que sejam as inserções que vocês irão formular, vão
além do que seus olhos dão a ver.

Vão além das opiniões e dos conselhos.
Avalie (sem julgar) ao amieiro [‘aulne’] do seu Coração, a Vibração (ao amieiro do seu pensamento, se seu

Coração não Vibra) e aceitem que, em última análise e em propósito, a única coisa que é vivenciada é o retorno
verídico, autêntico e final da Luz, em um mundo que foi privado desde tão longo tempo.

Lembrem-se, também, de que neste mundo que vocês percorrem, absolutamente tudo está invertido: que o
que vocês chamam de Luz é apenas a Sombra, que não existe Sombra nos mundos da Unidade, que existe

uma Luz denominada Vibral (Fogo do Espírito, Fogo do Amor) vindo consumir a totalidade das Ilusões, a
totalidade das crenças, a totalidade dos confinamentos, a totalidade das alienações, a totalidade do que não é

Unidade.

***

Em virtude desse princípio, vocês irão se estabelecer, vocês mesmos, na resistência ou na aceitação, no
acolhimento ou na negação.

Isso se fará de maneira natural, que isso seja a aceitação ou que isso seja a negação, porque seu ponto de
vista e sua cocriação consciente, desse momento, serão, muito exatamente, o que vocês concretizaram, o que

vocês realizaram, neste mundo, nesse momento particular da história da humanidade, correspondente à sua
Liberação final.

Aquele que desejar chamar, pelo seu ponto de vista e pela sua Vibração, esse processo, de morte, irá viver
uma morte que é também uma Liberação.

Nenhuma Consciência poderá mais permanecer ignorando a Luz.
Toda Consciência, mesmo em total contradição com a Luz, viverá o reencontro consciente com a Luz.

Passado o momento do choque (que é próprio a cada Consciência), cada Consciência poderá, então, com paz
e serenidade, manifestar seu futuro Vibratório, seu futuro de Consciência e se estabelecer no domínio

adaptado ao que ela é.
Não há, então, ainda uma vez, nem que pressionar, nem que julgar, nem que ter medo, nem que esperar,
porque o conjunto das circunstâncias deste mundo, em seus momentos individuais e coletivos, humanos,

chama-os a conscientizar, muito exatamente, o que vocês são e não o que vocês creem.

***

O conjunto das crenças oriundas do confinamento é chamado (para o conjunto da humanidade) a se apagar,
integralmente, diante da majestade e da Graça da Luz.

Evidentemente, aqueles de vocês, Sementes de Estrelas, que ignoram, que negam a Luz, pela incapacidade
para estabelecer-se na visão do Coração, ser-lhes-á dado o tempo que for necessário para apreender-se,

aceitar e acolher sua Liberação, qualquer que seja seu momento (individual ou coletivo), qualquer que seja seu
estado físico como psicológico.

A Luz é Graça para aquele que a recusa, como para aquele que a aceita, na totalidade.
Deste modo, então, o tempo que transcorre e que os aproxima desta intervenção de MARIA, é o tempo o mais



propício para permitir-lhes viver os mecanismos da Ascensão.
Lembrem-se de que existem múltiplas Ascensões.

Eu deixarei entrar nos detalhes, uma das Estrelas, nos processos que se vivem para aqueles que se
Abandonaram à Luz, para aqueles que vivem as Vibrações das Coroas Radiantes.

Eu especifico, no entanto, que além desta porção precisa da humanidade, o conjunto da humanidade vive sua
Liberação, e que a Liberação de um não é a Liberação do outro, e que o futuro de um não é o futuro do outro.

Da mesma maneira que um Ser humano, reencarnando na superfície deste mundo, passa pelas Portas da
morte onde nada há para levar deste mundo (exceto a experiência vivida), da mesma maneira (e como isso foi
dito) cada um irá viver o que é para viver, precisamente, não dependendo mais de qualquer tirania, de qualquer

confinamento ou de qualquer chantagem exercida, por um país, ou por um próximo, por um filho, por um
parente.

A Liberdade não será mais uma palavra em vão porque cada Consciência, na superfície desta Terra, saberá,
muito precisamente, o que é a Liberdade, independentemente do que ela decidiu viver pelo estabelecimento

de sua Consciência.
Isso está em andamento.

Eu não darei a data porque isso já acontece, para alguns de vocês, desde algumas semanas.
Outros são chamados a viver no momento que lhes será o mais oportuno.

A totalidade da humanidade saberá (na data que lhes foi dada por MARIA), muito exatamente e muito
precisamente, qual é seu futuro Vibratório, o futuro de sua Consciência, o futuro da Liberdade, porque cada um

irá viver a Liberdade que cocriou para si mesmo.

***

Eis o anúncio que o conjunto do Conclave Arcangélico pediu-me para traduzir-lhes e para dar a vocês.
A transmissão Vibratória, do Arcanjo MIGUEL a URIEL, permite a restituição do conjunto dos códigos da

humanidade (que haviam sido confiscados) bem além do OD-ER-IM-IS-AL, pela presença do conjunto das
chaves Metatrônicas, permitindo-lhes Vibrar em uníssono com a Unidade (ou, em todo caso, em uníssono com

seu Ser), qualquer que seja a Liberdade escolhida e a Liberação escolhida.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, no contexto desta intervenção específica, e
se existe necessidade de especificação (exclusivamente em relação ao que eu acabo de enunciar), então, eu

os escuto.

***

Pergunta: há uma diferença entre a dissolução no Todo e a integração no Corpo de Estado de Ser?

Bem amado, a dissolução no Todo não exclui a integração de um corpo de Estado de Ser em meio a uma
Dimensão, porque vocês irão conscientizar, naquele momento (para viver a experiência, real e vivida), que não

há qualquer diferença entre dissolver-se no Todo, entre viver tal Dimensão ou tal outra Dimensão, porque o
Ilimitado, como seu nome o especifica e sua Vibração o especifica, é sem qualquer Limite.

Passar do limitado ao Ilimitado é a tomada de Consciência, e a vivência da experiência, de que absolutamente
nada pode confinar a Consciência, de que absolutamente nada pode limitar.

Vocês estão às vezes no Todo, como uma parcela do Todo.
Vocês são à vezes um Arcanjo, como uma Estrela.

A particularidade das Sementes de Estrelas, tornando-se novamente Estrelas, é de poder se estabelecer aí
onde elas desejam, sem ser limitadas por qualquer Vibração, por qualquer corpo.

A Consciência Ilimitada não é mais tributária de quem quer que seja, do que quer que seja (forma, tempo,
espaço).

A ausência de localização da Consciência denominada Turiya, é uma verdade que é para viver, para
manifestar.

Dessa maneira, então, qualquer que sua forma específica de Ascensão, aqueles que viverão a Unidade irão
viver, ao mesmo tempo, esse mecanismo de simultaneidade, chamado de Dissolução no Todo, retorno ao

estado Bramânico, o estado absoluto do último Samadhi denominado Maha Samadhi, ou, então, irão decidir
se estabelecer em um corpo de Dimensão diferente, e de Vibração e de densidade diferentes, Unificado

porque, como seu nome indica, vocês não estarão mais limitados a esse corpo de Estado de Ser, mas vocês
terão uma infinidade de corpos, uma infinidade de Consciências.

Uma Consciência individualizada, não mais confinada em uma personalidade, mas tendo a lucidez e a clareza
total do que significa a Transparência da Luz, o Abandono à Luz: reencontrar sua Essência, sua Verdade, em



meio à Luz, como em meio aos mundos de carbono Unificados.
 Quaisquer que sejam as formas diferentes que lhes foram dadas, descritas, de Ascensão, apenas irá resultar,

do seu modo de viver os aspectos Vibrais atuais, seu porvir e seu futuro.
Ele não será condicionado por qualquer autoridade exterior.

Ele será apenas, a um dado momento, sincronizado com o tempo da Terra, que somente ela conhece o
Tempo, conhece o instante e conhece o dia.

Esse processo que é para viver irá terminar em um tempo desconhecido para nós (como desconhecido para
vocês) por um processo particular (que eu deixarei uma Estrela exprimir) que pode ser chamado, por alguns de

vocês, de mecanismos de estase [catalepsia].
Alguns de vocês vivem esta estase, outros não a vivem.

A um dado momento, o conjunto da humanidade, consciente ou não da Luz, consciente (ou ainda não) das suas
escolhas, irá realizar a consciência dessas escolhas (justamente por esse processo chamado de estase ou de

Comunhão total com a Luz) que irá prefigurar e antecipar seu futuro e seu porvir.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, Filhos da Lei do Um, nós iremos, juntos,
estabelecer um tempo de Comunhão, um tempo de Graça, de Coração a Coração, de Consciência a

Consciência, aqui e em outros lugares.
Meus propósitos serão audíveis para a maior parte dos seres humanos que teriam a oportunidade de se

deparar com meus dizeres.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Pela Graça da Lei do Um.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Até breve.
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz, o Amor e a Alegria sejam sua

Verdade.
Eu venho, portanto, concluir o conjunto de intervenções deste dia.

Eu não tenho mensagem específica, como representante do Conclave Arcangélico.
Simplesmente, confirmar, no que foi anunciado neste dia, concernente à proximidade da revelação final da Luz

em sua Consciência e em sua vivência.
Eu venho, portanto, se é necessário, em vocês, iluminar o que pôde ser dito e comunicado neste dia, ou, se
existe, em vocês, concernente à sua transformação, questionamentos, quaisquer que sejam, então, eu os

responderei.

***

Questão: a descida de Luz Vibral pode provocar inconvenientes?

Bem amada, a questão ultrapassa, amplamente, o âmbito de sua interrogação, e deve situar-se em algo de
muito mais vasto, concernente ao papel da Luz na Liberação que está em curso.

Que é ser liberado?
Qual é sua aspiração a cada um?

A que vocês são chamados?
Qual é seu destino e qual é o sentido de sua escolha, a atualizar?

Existe, nesse tempo, o que quer que vocês sejam, um estado a recuperar, que é aquele de seu destino, como
alma e Consciência Livre e Liberada.

Assim, dizer que a Luz provoca o que quer que seja, é exato, do ponto de vista da Luz.
Dizer que a Luz desencadeia o que quer que seja, do ponto de vista da pessoa, é falso.

A Luz penetra qualquer coisa, ela faz apenas descer, ela volta a subir, também, doravante, do Núcleo Cristalino
da Terra: ela se revela.

Aqueles de vocês que a viram descer do Céu, percebem-na, doravante, voltar a subir do Núcleo Liberado da
Terra. 

O conjunto de movimentos da Luz, que desenha a arquitetura da nova Dimensão (visível, aos seus olhos, à
noite, em seu leito ou nos Céus), tem por vocação Liberá-los, de uma maneira ou de outra.

Agora, eu o convido a ver em você.
O que significa ser Liberado?

Nisso, a Luz vem dissolver as zonas de resistência, porque a Luz vem dissolver, também, as
ilusões, permitindo-lhes reencontrar o sentido de sua Verdade e percorrer os caminhos que atribuíram seu

Espírito e sua Consciência, na Estado de Ser e na Liberdade.
Assim, portanto, pode existir uma causalidade.

Agora, qual é essa causalidade?
O objetivo será, sempre, para a Luz, fazer de forma a que o que está estabelecido, em seu Espírito, realize-se,

o melhor possível, para cada um de vocês, nesse espaço, nesse tempo que está consumado e que vocês
vivem.

ANAEL - 4 de dezembro de 2011
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Assim, portanto, eu não posso afirmar que a Luz seja a causa de um acidente, qualquer que seja.
A Luz é a causa da Liberdade e da Liberação.

Assim, cada um está, estritamente, no bom lugar, na boa idade, na boa condição, para viver o que há a viver.
Alguns de vocês, presentes na carne, têm, ainda, atualmente, certo número de resistências.

Essas resistências – concernentes tanto aos medos e aos apegos como alguns apegos a esse corpo – devem
ser levantadas, para permitir-lhes viver a Luz, em toda quietude e em todo Amor.

Aí está a resposta que posso dar-lhe.
A Luz é a vida, ela não pode ser tida por responsável por qualquer acidente, exceto se, no sentido de sua vida,

seja necessário limitar certo número de resistências, permitindo-lhe viver sua evolução na maior das
facilidades.

***

Questão: sentir-se leve e sentir o corpo muito pesado, a que isso corresponde?

Bem amada, isso corresponde à sobreposição da consciência do corpo físico e da Consciência do Corpo de
Estado de Ser.

O corpo físico é densidade.
O Corpo de Estado de Ser é leveza.

Assim, a confrontação de um ao outro dá a viver essas percepções não habituais, nas quais a consciência
desengaja-se de um processo de identificação a esse corpo e a essa densidade.

O que vocês vivem é, muito exatamente, o que foi enunciado pela Estrela GEMMA GALGANI.
Isso corresponde à instalação da Unidade.

A densidade desce.
A leveza sobe, em gamas da Vibração da Luz Una.

A lagarta torna-se borboleta.
Isso é, muito exatamente, o que percebem sua consciência e os seus sentidos.

***

Questão: poderia desenvolver sobre a vivência da Unidade e a Ressurreição?

Bem amado, a resultante da Ressurreição é, obviamente, o acesso à Unidade, chamado, em outros termos,
Ascensão ou Translação Dimensional.

Como vocês querem ser chamados ao Céu e juntar-se ao Céu, conservando a densidade Dimensional deste
espaço?

Ela se transmuta e é, muito exatamente, como cada um de vocês, como dizia a Estrela GEMMA, ao seu modo
e à sua maneira, vive sua Translação.

O conjunto de sintomas e o conjunto de sinais que lhes são dados a viver, a percorrer e a descobrir são, muito
exatamente, aqueles que lhes permitem viver sua Ascensão e, portanto, sua Liberação.

Ela é agora porque, como o anunciaram os Anciões, tudo está consumado, a título individual.
Assim, o conjunto de estigmas que vocês portam, hoje, são, muito exatamente, aqueles que concorrem para

estabelecê-los em sua evolução.
Isso vai ampliar-se a cada sopro, a cada dia, como vocês o constatam, agora e já.

Isso é apenas um início: a lagarta torna-se borboleta.
Cada dia que avançar permitirá a vocês penetrar, um pouco mais, a Consciência da borboleta.

Isso é a Ressurreição e, portanto, o acesso à Unidade.

***

Questão: a impressão de ser tido pelos tornozelos continua atualidade?

Bem amado, apesar da Liberação, nós ainda temos que contar com sua presença nesta Dimensão.
Assim, portanto, alguns de vocês, já tornados borboletas, por alguns lados, são ainda mantidos, efetivamente,

pelos tornozelos.
O tempo está quase consumado para esses, mas não ainda completamente.

Não se esqueça de que vocês são responsáveis, como cocriadores desta Terra, no sentido de seu
acompanhamento, do mesmo modo que nós somos responsáveis por seu acompanhamento.



Essa responsabilidade não é um peso, mas uma leveza.
Muitos de vocês, seja no espaço de suas noites, no espaço de seus Alinhamentos, ou inesperadamente,

vivem, de diferentes modos, seu contato e sua confrontação à Unidade.
Essa confrontação não é um combate nem uma oposição, mas, bem mais, o meio, para sua consciência, de

viver sua própria Ascensão.

***

Questão: a que correspondem sensações de queimadura no esterno e zumbidos nos ouvidos?

Bem amado, o conjunto disso foi amplamente descrito.
Os sons percebidos nos ouvidos, que se amplificam, eles também, são, ao mesmo tempo, os sons da alma,

os Sons do Espírito, o Som do Céu e o Som da Terra, assim como, doravante, o Som dos Universos.
As queimaduras percebidas ao nível do esterno, qualquer que seja sua localização, traduzem, quanto a elas, a

ativação da Lemniscata Sagrada, que permite a última Reversão entre o ponto OD e o ponto ER da
cabeça (ndr: todos os pontos são desenvolvidos na rubrica “protocolos").

O conjunto desses estigmas são, eles também, os estigmas da Ascensão que está em curso.
Eu chamo de estigmas os sinais da Luz.

Hoje, não é mais necessário portar os estigmas do CRISTO na carne, mas, hoje, a identificação à Luz
estigmatiza-os pelas Portas, pelas revelações, pelos sinais que vocês descrevem e que traduzem a

confrontação do universo limitado do qual vocês ainda são parte integrante, mais ou menos.
E a penetração da Luz, no manto da Terra, no conjunto de suas células, no conjunto da Consciência, que

concorre para a elevação Vibratória fenomenal que vive esse Sistema Solar, traduz-se, para vocês, por esses
diversos estigmas, correspondentes e anunciados desde muito tempo como o Despertar das Três

Lareiras (ndr: Sacro, Coração e Cabeça), como Despertar das novas frequências Vibratórias, como os Sons da
alma e do Espírito, como o conjunto de sinais que vocês vivem.

Eu os chamo estigma porque, efetivamente, eles os estigmatizam, eles vêm chamá-los e eles são os
testemunhos diretos de sua Ascensão.

***

Questão: sentir como um manto de Luz, é um contato com a Unidade?

Existem outros estigmas, eu diria mesmo que são inumeráveis.
Perceber um manto de Luz depositando-se entre os ombros e os membros superiores e que desce atrás, nas

costas, representa a incorporação pelo manto de MIGUEL, que representa a espada de MIGUEL, que vem
favorecer, em vocês, a passagem da Porta OD.

Isso é religado e a religar, diretamente, com o aparecimento de zonas de dores ao nível do ponto
posterior, chamado KI-RIS-TI, que traduz a emergência, de um lado ao outro desse ponto, do que

são chamados os Éteres, ou seja, as asas Etéreas.
O manto de BUDA ou de MARIA é, de fato, o manto de MIGUEL.

É o mesmo, que lhes permite, por essa adição Vibratória, preparar, aí também, sua Ascensão.
Quando a Porta OD é cruzada, há Crucificação e Ressurreição.

O Corpo de Estado de Ser instala-se e a Consciência Ilimitada instala-se.
Estando presentes sobre esse mundo, obviamente que existe, ainda, uma personalidade, mas não é mais ela

que dirige, não é mais ela que decide, mas, efetivamente, a Luz.
A evolução desse corpo será função de seu destino, no sentido em que se pode empregá-lo; será, também,

função do momento coletivo, que ainda não chegou.

***

Questão: o que dizer de correntes quentes ou frias sentidas durante as meditações?

Bem amada, a diferença térmica é ligada aos reajustes que são vividos, atualmente, de maneira cada vez mais
intensa.

A Vibração é um Fogo.
A interação entre esse Fogo do Espírito e o fogo do ego, residual ou não, pode traduzir-se por diferenças

térmicas, geralmente, que sobem do solo e giram ao redor de vocês.
Não se trata de presenças de entidades nomeadas astrais, mas, bem mais, de reajustes que se produzem

quando da confrontação entre seu Corpo de Estado de Ser e esse corpo físico.



***

Questão: pronunciar, interiormente, a palavra Profundez, ajuda a viver a Profundez?

Bem amado, o conjunto de palavras que foi atribuído, ao nível das Estrelas ou das Portas do corpo foi
escolhido, justificadamente, para provocar, na linguagem Vibral, a mesma coisa.

Então, sim, pronunciar CLAREZA ativa a zona Clareza, tanto mais que, há agora um ano, a Passagem da
garganta abriu, em vocês, a linguagem Vibral, que lhes permite criar, quase instantaneamente, sua realidade,

sua Verdade.
Vocês se tornaram, recentemente, cocriadores Conscientes da Verdade e da Luz.

Assim, o que sai de sua boca não são mais, unicamente, palavras, mas são o que apoia as Vibrações do Éter,
em linguagem Vibral.

As palavras escolhidas: Atração, Visão, Profundez etc., remete-os, é claro, à Vibração de que elas são
portadoras, doravante, desde a dissolução quase completa dos véus isolantes da humanidade e de seus

corpos sutis.

***

Questão: ao que correspondem véus de Luz Azul vistos na meditação, enquanto a Luz Vibral é
Branca?

Bem amada, a Luz Vibral é Branca, efetivamente.
Eu a remeto, para isso, ao que foi chamada a Fusão dos Éteres desse corpo, pelo bem amado SRI

AUROBINDO, que anuncia, muito precisamente, a percepção desse azul específico, que corresponde ao que
eu acabo de dizer, que corresponde à confrontação entre o Corpo de Estado de Ser ilimitado e o corpo físico e

os corpos sutis limitados, que dá a perceber a Luz azul da Fusão dos Éteres, não mais em seu Céu, mas em
vocês.

***

Questão: ao que corresponde o fato de viver por intermitência a vontade de comer?

Bem amado, isso corresponde a um processo de aclimatação.
Lembrem-se de que estão na fronteira, entre dois estados do Ser: um estado ilimitado, aquele do Estado de
Ser, no qual mais nenhuma das necessidades desse corpo de desejo está presente, e um corpo físico, que

está ainda presente, assim como o conjunto das estruturas do corpo de desejo.
Isso se traduz, efetivamente, por flutuações.

Isso concerne tanto à alimentação como ao conjunto de necessidades e de desejos, como à própria
consciência.

***

Questão: é normal adormecer durante os momentos de meditação?

Bem amada, essa é uma das formas, aí também, de aclimatação à Luz.
Se as resistências puderem ainda se manifestar, ou perturbar, quando do Apelo da Luz (quer isso seja decidido

pela Luz ou nos momentos que você mesma escolheu), então, o processo chamado de adormecimento vem
permitir à Graça e à ação da Luz realizar-se, sem que as resistências manifestem-se.

Isso pode, portanto, ser chamado de perfeitamente normal.

***

Questão: a impressão de não mais respirar durante as meditações, é normal?

Bem amado, o Corpo de Estado de Ser não tem necessidade de respirar, porque ele é a respiração.
Assim, portanto, se a Consciência passa ao Estado de Ser, efetivamente, você poderá constatar que não há

mais necessidade de respirar, assim como o coração não tem mais necessidade de bater e que ele se torna a
respiração.



O conjunto de funções ligadas ao corpo de desejo e suas funções as mais vitais, dir-se-ia, fisiológicas,
desaparecem na Estado de Ser, porque a alternância não é mais colocada, assim que o corpo multidimensional

é ativado.
Lembrem-se de que, de seu ponto de vista, o que vocês chamam o ar sobre esse mundo é apenas a rarefação

do Éter, e que o que vocês chamam, no universo, vazio, é, de fato, pleno de Luz.
Nesse vazio, que é pleno de Luz, tudo é Luz.

Não há, portanto, necessidade nem de fazer bater um coração, nem de fazer respirar pulmões, uma vez que a
nutrição é a própria Luz.

***

Questão: para que uma palavra torne-se Verbo, é necessário que ela seja pronunciada?

Na linguagem Vibral, é o pensamento que cria, e não a pronunciação.
Nos espaços Unificados multidimensionais, o que vocês chamam linguagem, e o que nós chamamos Verbo,
não é mais um som, mas uma Vibração, perceptível, diretamente, pela Consciência, e não por uma interface

chamada órgão dos sentidos.
Do mesmo modo que os sentidos não são mais limitados no Estado de Ser, a visão não é limitada pelo olho:

ela engloba a totalidade dos universos, das Dimensões e das direções.
Do mesmo modo, os sons não são percebidos por um órgão chamado de ouvido, mas imprimem-se,

diretamente, na própria estrutura do Corpo de Luz.

***

Questão: ao que correspondem dores no nível das cervicais?

Bem amada, podem existir, nesse lugar, múltiplas razões, ditas fisiológicas, para manifestar ou exprimir uma
dor.

Obviamente, se se excetuam as causas ditas fisiológicas ou fisiopatológicas, existe, nesse nível (e, em
especial, ao nível do Triângulo da Terra, constituído entre o Ponto OD, na raiz base dos cabelos e os pontos

laterais, chamados KI-RIS-TI e VISÃO), um Triângulo correspondente ao Triângulo da Terra e correspondente,
aí também, à Transmutação desse corpo físico.

Assim, existem sinais, estigmas patentes da Luz, que correspondem às Portas, às Estrelas ou ao que
acabamos de ver e de detalhar.

Assim, nem toda dor é ligada à Luz ou em ressonância com um estigma.

***

Questão: onde está a dissolução das camadas isolantes?

Bem amado, ela se traduz, muito exatamente, pelo que muitos de vocês, aqui presentes, falam: ela está quase
concluída.

Vocês o constatam por sua capacidade, cada vez maior, para penetrar – pela Vibração, a Consciência e as
Visões não visuais – no que é a vida nas multidimensões.

Isso traduz, efetivamente, a iminência da Ruptura do que foi chamado o último envelope: corpo causal ou
pericárdio.

Eu repito: essa dissolução será concluída, completa e coletivamente, no momento desejado pela Terra.
Quanto a vocês, cabe-lhes levar a efeito essa conclusão, em seu tempo individual que, como vocês o
constatam (através de seus diversos dizeres, de suas diversas vivências), está a caminho, de maneira

inexorável e inevitável.

***

Questão: a que correspondem lágrimas, como Alegria Interior?

Bem amado, as manifestações de lágrimas, durante os períodos de Alinhamento ou de Apelo da Luz,
correspondem à Liberação da alma que aceita, enfim, voltar-se para o Espírito.

São, pode-se dizer, lágrimas de Alegria.



***

Não temos mais perguntas, agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu lhes peço bem querer honrar a Graça da
Luz.

Eu lhes digo até breve.

Que a Paz, a Alegria, o Amor e a Verdade sejam sua Morada.
Até breve.

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça da Paz, do Amor, da Unidade e da
nossa Presença conjunta, coloque-nos em Unidade e em Verdade.

Eu venho a vocês, neste espaço, como no espaço da Terra, acompanhado de três outros Arcanjos, representando,
nós quatro, as estruturas e as Vibrações vindo reforçar, em vocês, os Quatro Pilares do Coração, levando sua
Consciência a se situar em meio aos novos espaços de Liberdade, em meio aos novos espaços Ilimitados da

Consciência Unificada.

Além de mim mesmo e da minha Presença, em primeiro lugar, virão, em seguida, o Arcanjo URIEL e, depois, o
Arcanjo RAFAEL e, enfim, o Arcanjo JOFIEL.

Cada um de nós, pela nossa Presença e pela nossa Vibração, mas, também, no que me concerne, através de suas
interrogações, nós tentaremos fazê-los penetrar (pela Comunhão e pela Graça) os estados da Unidade, da Luz

Branca.

Nisso, nós seremos levados a Vibrar uma série de elementos que irão associar (de um modo que não lhes é usual)
tudo o que está em ressonância e em Vibração com a Consciência, com a Vida, e com a Luz, e com o Conhecimento.

Permitindo-lhes, talvez, melhor posicionar-se em meio à Nova Consciência, a fim de favorecer, em vocês (se isso já
não ocorreu), a Última Passagem da Porta Estreita.

Levando-os, como disse e repetiu o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV), a viver os mecanismos da sua
própria Ascensão.

Tudo isso será desenvolvido pela nossa Presença (efetiva desde este instante), neste espaço, como no
espaço da Terra, prefigurando, de algum modo, as Núpcias de Luz e os anúncios de MARIA, que vão
chegar, durante as semanas que irão transcorrer nesse tempo da Terra (ndr: nesse dia, a única data

comunicada é aquela do dia 17 de dezembro, que irá se desenrolar em duas etapas: efusão Vibratória, das 19h30
às 20h00 [das 16h30 às 17h00 – hora de Brasília; das 18h30 às 19h00 – hora de Lisboa], seguindo-se de uma troca,

a partir das 20h00 (hora francesa); esta canalização não será pública, a transcrição será divulgada na coluna
“mensagens a ler”).

Quanto a mim, eu venho, também, e principalmente, responder, no contexto desta ótica (Consciência, Unidade,
Verdade, Amor e Conhecimento), às suas perguntas e às suas interrogações.

Eu deixarei os três Arcanjos exprimirem o que eles têm a exprimir, no momento oportuno.

ANAEL - 10 de dezembro de 2011

http://1.bp.blogspot.com/-eaKLBNJaA0g/TuUQWT3Ay1I/AAAAAAAAATQ/wGMsg3JTauc/s1600/000Anael12.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Por ora, se tal é também seu estado, acolhamos, juntos, suas várias perguntas referentes a esses conceitos e a
essas Vibrações, porque nós esperamos, pela nossa Presença, como eu disse, fortalecer o acesso à sua Unidade, às

moradas da Alegria Eterna e do Amor.

Bem amadas Sementes de Estrelas, então, eu lhes dou a palavra.

Ficando entendido que minhas respostas irão ocorrer, bem além das minhas palavras, pela Radiação da Presença,
enquanto Arcanjo representando o Conclave, mas, também, pela Presença das outras três Vibrações Arcangélicas

que me acompanham, neste dia do seu tempo.

Eu os escuto.

Pergunta: como conciliar o silêncio e a não ação preconizados para superar a personalidade, e a vida
cotidiana, principalmente quando seu trabalho leva à troca verbal?

Bem amada, a Vibração da Luz é, hoje, um impulso (pela Porta posterior, pela Porta OD) que os convida a viver a
Unidade, não se colocar questões inerentes à personalidade com relação a “como agir na vida ordinária”.

O que lhes é dado e trazido, é a possibilidade de viver o extraordinário.

Cabe a vocês decidir onde vocês querem estar.

Chegará um momento (e esse momento está muito próximo, em termos Vibratórios como em termos
terrestres) em que vocês não terão mais escolha.

Será preciso decidir estabelecer-se em meio à Unidade ou em meio à Dualidade.

Dessa maneira, como nós dissemos, cada ser está, hoje, estritamente no local que é adequado para permitir-lhes
superar (através dos seus próprios confrontos, através das suas próprias oscilações) o que é para superar, para

estabelecer sua Consciência na Unidade.

Enquanto a personalidade estiver presente, e no centro do palco, ela vai interrogar sobre “como fazer”, ao passo que
a problemática não é “como fazer”, mas “como Ser”.

E vocês apenas podem Ser se vocês saírem, em Consciência, de todo apego, de toda precipitação, neste mundo.

Isso significa, é claro, não abandonar o que vocês fazem, mas, sim, Ser além do que vocês fazem e, para isso, não há
alternativa (como eu disse) senão Abandonar-se à Luz, através da Renúncia: “Pai, que a tua vontade seja feita e

não a minha”.

Isso é uma revolução da Consciência, uma Reversão que não impede ninguém de prosseguir plenamente em
atividade, qualquer que seja, na matriz, porque a partir do momento em que vocês realizam a Unidade da

Consciência, o conjunto de sua vida e de sua Consciência não fica mais sujeito, nem submisso, a um corpo, a um
papel, a uma função ou a um apego.

É a Consciência que se expande, naquele momento, dando-lhes a penetrar os espaços ilimitados da Consciência,
permitindo-lhes ainda desprender-se, enquanto estando envolvidos, de uma ação, qualquer que seja.

Mas, para isso, a escolha prioritária é aquela da Consciência.

Não é mais aquela da personalidade, não é mais aquela de decidir continuar a fazer ou de não mais fazer porque, o
que quer que vocês façam, hoje, o impulso da Luz é tal, a Vibração da Luz é tal, que os faz passar, a partir do

momento em que vocês renunciam a tudo, e absolutamente tudo, nas moradas da Eternidade, enquanto
prosseguindo o jogo e o papel da personalidade, sem ali estar sujeito, sem ali estar confinado.

Aí está toda nuance, e aí está toda a diferença entre aquele que vive a Vibração, na Unidade, e aquele que ainda não
está desvencilhado e desengajado de toda identificação a uma função, a um papel ou a uma identidade.

A Luz, pelo princípio da Comunhão, pelo princípio da Fusão e, depois, da Dissolução (como isso lhes foi falado pelas
Estrelas, por algumas delas, desde muito pouco tempo), é um guia infalível quanto ao acesso à sua Unidade.

Aquele que vive a Vibração e que se instala na Renúncia, ganha a Eternidade.

Ao passo que a personalidade se inscreve, em última análise, como vocês o vivem, e irá se inscrever, sempre, no
efêmero.

Viver a Luz corresponde a uma mudança total de Consciência, de corpo, de universo e de mundo.

Cabe a vocês decidir, na Vibração, o que vocês têm a realizar.

Independentemente dos seus compromissos (para com as pessoas, para com situações), o que nós lhes



sugerimos é não estar mais confinados nesses compromissos.

Conforme nós lhes dissemos, não é questão de romper o que quer que seja: um pai deve alimentar seu filho, neste
mundo.

Aquele que ajuda, deve ajudar.

Mas estejam conscientes de que vocês não são nem o pai, nem aquele que ajuda.

O acesso à multidimensionalidade, à Eternidade do seu Estado de Ser, corresponde, estritamente, a isso.

O ensinamento da Consciência, através da Vibração, corresponde à doutrina (se tanto podemos assim chamá-la) da
Unidade.

Viver a Unidade é viver um estado onde a Consciência não está mais localizada (em um tempo, em um espaço, em
uma identidade), onde a Consciência não é mais a sucessão de suas vidas passadas que vocês tiveram na matriz,

mas onde a Consciência é Liberada de toda localização, de toda servidão, onde ela é, então, liberta e Livre.

É a Consciência que se libera.

Vocês não têm que liberar o que quer que seja a mais.

Alguns de vocês vivenciaram (nos anos anteriores) impulsos da alma, pela Luz, para desembaraçar-se de algumas
situações (demasiado sufocantes).

Hoje, não se trata mais disso.

Realizar a Unidade é possível, quaisquer que sejam as circunstâncias, qualquer que seja a idade, qualquer
que seja o karma.

O único obstáculo restará e permanecerá, sempre, vocês mesmos.

Não existe qualquer obstáculo exterior.

Enquanto vocês estiverem identificados, mesmo a esse corpo, enquanto vocês não penetrarem os espaços da Coroa
Radiante do Coração, enquanto a Fusão das três Lareiras não for realizada, a Porta Estreita não pode ser

atravessada, de maneira definitiva.

Isso é para ponderar pela experiência que vocês realizam, atualmente, cada um ao seu ritmo, cada um ao seu tempo,
cada um à sua medida.

As passagens do estado fragmentado ao estado Ilimitado são estímulos para estabelecerem-se em meio à Unidade,
aí onde não existe qualquer localização, em um espaço, em um tempo ou em uma consciência limitada.

Sua Consciência, seu Espírito, é perfeito, por toda Eternidade.

Hoje, a Luz vem (como A FONTE os lembrou) cumprir o Juramento e a Promessa.

Vocês querem ser Livres?

Vocês querem viver a Alegria Eterna do Coração?

Não há qualquer condenação, não há qualquer preferência além daquela da sua Consciência, para estabelecer-se
(como poderíamos dizer) em sua alma e consciência.

Vão aí onde se situa sua Vibração.

Não fiquem constrangidos por uma profissão, por um ser, por um estado de saúde, porque nada de tudo
isso pode incomodar seu Ser profundo e seu Espírito.

Somente os limites, os condicionamentos, as crenças, que vocês mesmos conservaram, são os obstáculos à sua
Unidade.

Nada mais deste mundo pode, hoje e agora, representar o menor obstáculo ao seu acesso à Unidade.

Vocês são capazes de entregar o seu Espírito ao Pai Eterno ou à Luz?

Trata-se do seu Espírito e não da sua vida, nesses prós e contras.

Quaisquer que sejam os limites e as limitações, eles irão se transformar, inelutável e inexoravelmente, pela
Inteligência da Luz e pela Graça, e não por qualquer vontade pessoal, mesmo uma vontade de Bem ou uma vontade



de Coração.

A Renúncia é neste nível.

Pergunta: onde se situa, atualmente, CRISTO-MIGUEL?

Bem amado Filho da Luz, Ele liberou o Sol.

Ele é, então, seu Sol, ou seja, seu Coração.

Não há outro espaço, não há outro lugar, não há outro tempo senão aquele do seu Coração.

É aí onde se encontra CRISTO-MIGUEL.

Enquanto houver uma espera (e mesmo uma esperança) traduzindo-se na projeção, no exterior do Si, de um ser
vindo de outros lugares, não pode ali ter sobreposição da Consciência e, portanto, Liberação da Consciência.

O Caminho percorrido, desde as Núpcias Celestes (e, para alguns de vocês, desde a descida do Espírito Santo,
desde o mês de agosto do seu ano de 1984), permite, hoje, realizar o estado Unificado da Luz, de maneira bem mais
simples e bem mais evidente do que era possível (mesmo para os maiores despertos deste planeta) desde ainda um

século.

Resta, simplesmente, acolher a Luz CRISTO, em Unidade e em Verdade, porque, mais do que nunca, ela está no
Coração e não pode estar em outros lugares.

Pergunta: os filhos chamados de Anael pelos pais, encarnam-se com uma Intenção especial?

Bem amada, isso não são os pais que dão o primeiro nome a um filho, como vocês o nomeiam, é o filho, antes mesmo
de sua encarnação, que sugeriu seu nome a seus pais e isso é uma constante.

Deste modo, então, não há diferença, no Plano Vibratório.

Vocês poderiam chamar um filho de Guinever ou de Percival, vocês querem que isso mude a Vibração da alma e,
sobretudo, a Vibração do Espírito que é Perfeição?

Muitas vezes, o ser humano gosta de mudar o seu primeiro nome.

Ele sabia que o primeiro nome que é escolhido é a estrita Verdade da Vibração de sua alma permitindo, talvez, hoje,
aproximar-se do Espírito e, então, da Liberação da influência da alma, em meio à matéria.

Agora, será que todos os Miguéis ou Michéis são Santos, sobre esta Terra?

Será que os nomes Jesus são portadores da Vibração CRISTO sobre esta Terra?

Pergunta: durante sua última intervenção, você especificou que as pessoas que viviam as Vibrações,
veriam essas Vibrações reforçar-se. Poderia desenvolver?

Bem amado, a Vibração É a Consciência.

Existe, em meio ao confinamento, uma limitação da sua Consciência e, se o podemos dizer, da gama de frequências
de suas próprias Vibrações.

O confinamento é denominado ‘energia etérea’.

A Liberação é denominada Energia ou Consciência Vibral ou, ainda, Energia ou Vibração Supramental.

O acúmulo de Partículas Adamantinas de Luz Branca, em meio a este mundo, assim como a Fusão dos Éteres,
realizada em vocês mesmos, aumenta a intensidade e a amplitude da sua Consciência, levando-os a viver espaços

cada vez mais claros e cada vez mais potentes, onde sua Consciência sai da sua própria fragmentação.

Isso corresponde, integralmente, ao que foi dado, desde uma semana, por um dos Anciãos, referente à chegada e à
ação do Supramental sobre a Terra, hoje quase concluídas.

Dessa maneira, então, aqueles de vocês que vivem as Vibrações (seja de maneira intermitente ou permanente) dão-
se conta de que a ação da Luz (através das células, através do que foi chamado de chakras, através do canal

mediano da coluna vertebral forrado, por sua vez, de Luz) leva a viver mecanismos particulares onde a Consciência
se realiza no Si.

Permitindo-lhes, então, perceber a defasagem e a distância existentes entre a consciência da personalidade
(quaisquer que sejam suas ações) e a Consciência do Estado de Ser, quando a Consciência não é mais limitada pela

própria consciência limitada, quando a Consciência não é mais limitada pela ação da personalidade, mas se



estabelece nos espaços ilimitados da Luz e da Vibração.

A amplificação Vibratória é uma realidade.

Naturalmente, os espaços de tempo em que vocês vivem esta amplificação não são ainda constantes e permanentes,
mesmo se muitos de vocês, sobre esta Terra, aperceberam-se de que, qualquer que seja a amplitude das oscilações,
entre a consciência fragmentada e a Consciência Ilimitada, mesmo se esta pode parecer-lhes importante (levando-os
a viver processos que nós denominamos noite escura da alma), existem, também, momentos em que as Núpcias de

Luz se realizam, qualquer que seja ‘a noite escura da alma’.

Isso se reflete por uma capacidade mais evidente da Consciência para viver os mecanismos de Comunhão, de
Coração a Coração, entre sua Dimensão e nossas Dimensões, como isso foi enunciado e anunciado.

Mas, também, para aproximá-los dos momentos de Fusão com a Unidade, assim como dos momentos de Fusão indo
mais longe e levando-os (em alguns espaços de Alinhamento, de meditação ou em outros) a viver os mecanismos da

Dissolução no Si.

O Si não é deste mundo, ele é de outros lugares, mas ele percorre, também, este mundo.

A Revolução da Consciência ligada a esse mecanismo, nomeado Translação Dimensional ou Ascensão Dimensional,
é muito exatamente esta.

Esse processo de Conscientização é gradual, a fim de permitir, pela sua Presença, vocês, Sementes de Estrelas,
amortecer o que foi chamado de ‘choque da humanidade’.

Porque aquele que não Vibra, porque aquele que se desvia (no momento, entre seus Irmãos e Irmãs) da Luz será
bem, ele também, no momento final, confrontado com a Luz.

E, para aquele que se desviou da Luz, a Luz é um Fogo, um Fogo vindo consumir o conjunto das ilusões (quaisquer
que sejam, deste mundo), como esse corpo.

Deste modo, então, a preparação que vocês vivem destina-se a facilitar-lhes esta Transição, a vocês mesmos, como
ao conjunto da humanidade.

O momento de imersão desse sistema, na Luz, foi anunciado, desde vários anos, por um dos Guias Azuis de Sirius,
denominado SÉRÉTI (ndr: ver suas primeiras intervenções na coluna “mensagens a ler”) ().

Ele corresponde à estrita Verdade do que é observável, não, necessariamente, pelos seus olhos (se vocês não têm a
Visão Etérea), não, necessariamente, pela sua Consciência (se a Coroa Radiante do Coração não Vibra), mas, no
mínimo, pelo que seus cientistas são capazes de observar e de notar no comportamento deste planeta, como deste

Sol.

O Amor é um Fogo que consome.

Vários elementos foram-lhes falado, desde uma semana, pelas Estrelas, referentes a esta noção de amor limitado,
humano, mas, também, do Amor Ilimitado e Vibral que é do domínio do Espírito e que não está limitado por qualquer
contingência (de pessoa, de idade ou do que quer que seja) pertencente à vida, em meio a esta Dimensão limitada

deste mundo.

Pergunta: foi dito que quando MARIA intervisse, no dia 17 de dezembro próximo, nós saberíamos o que
será do nosso futuro. Poderia desenvolver?

Bem amada, vocês já sabem o que é, porque a Consciência é Vibração.

E, segundo o que vocês são levados a viver, pela Vibração, ou a não viver, lembrem-se de que o mais importante é a
Liberação do Espírito e da Consciência.

Somente a personalidade pode interrogar sobre seu próprio fim, mas o fim da personalidade é, apenas, o fim da
lagarta e o nascimento da borboleta.

Não há, então, que se interrogar, intelectual ou mentalmente, porque todas as respostas, conforme seu estado
Vibratório, estão em vocês, e elas se traduzem, justamente, por seus espaços de expansão, ou de não expansão, em

meio à Unidade, ao Amor e à Luz Vibral.

O mental jamais fornecerá qualquer resposta em relação ao processo que está em andamento, porque isso nasce
bem além do mental: a Luz Vibral não tem o que fazer do mental, a Luz Vibral não tem o que fazer do que é efêmero,

porque ela é Eterna e vem devolvê-los à sua Eternidade.

Neste mundo, limitado, a Luz não estava presente.

Ela está, agora, presente.



O Supramental se revela, permitindo pôr fim ao mental e, então, à Ilusão da separação, à Ilusão desta Dimensão,
possibilitando transformar a Consciência, esta Terra, e o conjunto deste sistema solar, em espaços Unificados que

jamais serão separados, que jamais serão cortados de sua Fonte, e onde a Liberdade é total.

E isso acontece pela eliminação da localização espaço-temporal em meio a uma consciência limitada.

Se vocês estão neste espaço, ou se vocês leem minhas palavras, em outros lugares, é que, evidentemente, vocês se
colocam a questão da alma e do Espírito, do Amor, da Unidade e da Luz.

Vocês querem que a Luz seja como vocês o desejam ou vocês querem viver a Liberdade?

Disso resulta seu futuro em meio aos espaços da Criação.

O que chega é Alegria.

Mas, para viver a Alegria Eterna, é preciso desviar-se (e mesmo Reverter-se) de tudo o que é limitado, de todo
sofrimento, de toda identidade, de toda identificação, de tudo o que poderia ser um obstáculo à própria Vibração.

O que vocês vivem, atualmente, traduz, muito exatamente, o que vocês estão prestes a se tornar.

Pergunta: há Vibrações em pontos específicos, mas quando temos toda uma zona que Vibra?

Bem amada, que a Vibração se localize em uma Porta, em uma Estrela, em uma parte da Lemniscata Sagrada, em
uma das Coroas Radiantes, em meio ao Canal do Éter, ou em nível celular, é o mesmo processo de Luz que está

operando.

De maneira que eu poderia chamar de didático ou de pedagógico, uma série de elementos que lhes foram
comunicados pelos Anciãos e pelas Estrelas, permitindo, de algum modo, vocês ali encontrar, nos processos

Vibratórios.

Não tanto para nutrir o mental, mas, sim, para atrair sua Atenção e sua Intenção, em Consciência, para essas zonas,
suas funções, seus efeitos e sua eficácia sobre sua Consciência.

Hoje, vocês são chamados e levados a superar todas essas noções porque a própria Consciência se torna prioritária.

E ela é prioritária, além da Vibração, em uma zona específica desse corpo, pelo estabelecimento, em meio ao Sat Chit
Ananda, que é uma Verdade vivenciada.

Se ela não é vivenciada, então, seu caminho está em outro espaço que não tem nem que ser julgado, nem que ser
avaliado, nem mesmo que ser olhado, porque cada um e cada Consciência, hoje, sobre esta Terra, estabelecem-se,

muito precisamente, pela Inteligência e pela Graça da Luz, em seu próprio futuro.

Dito de outra forma (e como outros Arcanjos, vindo comigo, irão lhes expressar porque esse é o seu papel), nada há a
buscar no exterior de Si, não há qualquer conhecimento que possa trazer-lhes a Liberdade.

Há apenas o Seu Coração, e somente o seu Coração.

Enquanto vocês creem depender do que quer que seja do exterior, vocês não estão Livres, vocês estão confinados.

Pergunta: a Verdade nos remete à noção dual de verdadeiro / falso ou bem / mal. E para você?

Bem amada, isso é uma visão ligada à personalidade.

O Bem e o Mal, como isso foi falado, em várias ocasiões, é uma ilusão matricial.

Não há qualquer possibilidade de sair do Bem e do Mal, pela prática do Bem, como pela prática do Mal.

Isso foi denominado Ilusão Luciferiana.

Fazê-los crer que fazendo o Bem vocês iriam sai da matriz, isso é impossível.

Há apenas transcendendo o Bem e o Mal que vocês alcançam a Verdade da Luz.

A Luz não é nem Bem, nem Mal.

Ela é Alegria, Amor e Unidade.

Crer-se condicionado por esse princípio, que é justamente o princípio que foi criado, através da vontade de Bem, o
princípio de confinamento no qual vocês estão, para alguns, desde, em termos terrestres, várias dezenas de milhares

de anos.



A Liberdade não é deste mundo.

O Espírito é perfeito, por toda Eternidade.

Somente a alma e a personalidade creem ter que percorrer um caminho para liberar-se do que quer que seja.

Ser é um ato Vibral passando de toda compreensão, porque isso não é um conhecimento, mas, justamente, um
estado de Ser.

Viver o SI e viver a Unidade está além de toda compreensão, está além de toda conceituação, está além de toda
ideação, porque é um estado onde a Consciência não está mais, nem localizada, nem em um tempo, nem em um

espaço e, ainda menos, nesse corpo.

Enquanto vocês estiverem confinados nesse corpo, vocês não estão Livres.

Será, no entanto, que é preciso eliminar esse corpo?

Não, porque a alquimia se realiza nesse corpo que é, como isso foi dito, um Templo.

Mas o Templo nada é sem a Presença que está no Interior.

Realizar o que vocês São, realizar o Si, é sair da Ilusão, é tornar-se a Eternidade, e isso não é uma compreensão e
jamais o será.

E isso não pode ser encontrado, nem pelo Bem, nem pelo Mal, mas se estabelecendo além da Dualidade.

A Dualidade, confinante, desta Dimensão limitada, é, justamente, a armadilha que os faz crer, ao nível da alma, que
se vocês conhecessem a alma, que se vocês conhecessem os mistérios do Universo, e bem, vocês iriam aceder à

Liberdade.

Quem de vocês encontrou a Liberdade desta maneira?

Agora, se sua experiência é totalmente outra, então, eu apenas posso engajá-la a viver sua experiência.

Mas a Liberdade não se inscreve em uma compreensão, ela se inscreve além.

Não há, então, nada a buscar já que a Perfeição é de toda Eternidade.

Há, apenas, que Realizar, ou seja, Conscientizar-se.

A elevação Vibratória deste sistema solar é a prova formal.

Obviamente, o Irmão e a Irmã, humanos, confinados em suas próprias ilusões, colocaram suas próprias barragens e
suas próprias barreiras, através de suas adesões à crenças, quaisquer que sejam.

Ela deve, portanto, viver o fim desses processos de crenças, ela mesma.

Nada do exterior pode vir romper essas barreiras e essas barragens.

Somente a Consciência, o Si, o Coração, a Unidade e a Verdade, o podem.

Em nenhum caso, a prática do bem é suficiente.

Em nenhum caso, o conhecimento de um chakra (ou de um sistema de chakras ou de qualquer outra forma de
conhecimento) pode permitir-lhes viver a Liberdade e, ainda menos, a Liberação.

A Vibração e os ensinamentos (se eles podem assim ser nomeados) chamados de Yoga da Unidade, foram os
elementos que, pela focalização da Consciência, em determinadas zonas ou pontos do corpo, permite, justamente,

realizar os pontos ou os pontos de Ancoragem com a Consciência do Corpo de Estado de Ser.

O Corpo de Estado de Ser não é único.

Naturalmente, o mental vai tentar definir uma forma, uma densidade, uma cor, uma localização, mas o Corpo de
Estado de Ser não pode ser limitado por qualquer artifício mental, por qualquer compreensão mental.

Viver o Ser não é compreender o Ser.

Viver a Unidade não é aceitar a Unidade.

Pergunta: poderia desenvolver sobre a Verdade que nos leva à Liberação?



O que chamamos de Verdade?

De maneira absoluta, contrariamente à verdade relativa.

Mas eu não poderia exprimir isso porque isso foi objeto de várias comunicações.

Eu os remeto, então, ao que disse alguns Anciãos com relação à Verdade relativa, por oposição à Verdade absoluta.

É bem evidente que a Verdade de que falo é a Verdade absoluta.

Ou seja, que toda Vida e toda Consciência são Luz, que o confinamento no jogo Sombra / Luz é apenas uma ilusão e
que, portanto, a Criação sendo Luz (em meio a todos os Universos, a todos os Multiversos e a todas as Dimensões,

exceto aquele que vocês estão), ela é, então, totalmente Livre, ela é, então, totalmente Unitária.

O princípio e a vivência da Unidade põem fim a toda separação e a toda distância.

O outro é apenas vocês mesmos.

Um Arcanjo é apenas vocês mesmos: vocês são A FONTE, vocês são os Arcanjos, vocês são o conjunto dos
Universos e das Dimensões, levando-os a despolarizar, de algum modo, sua consciência limitada.

Enquanto vocês estão submetidos a um papel, a uma função, a um corpo ou a um universo, vocês não são Livres.

Porque, como se pode ser Livres a partir do momento em que vocês são efêmeros?

Parece-me bem que, sobre este mundo, vocês têm o que vocês chamam de nascimento e de morte, que limitam a
vida.

Mas, o que é esta vida em relação à verdadeira Vida?

Já que a verdadeira Vida é Eterna e que a Consciência é Eterna e que ela é Perfeita, de toda Eternidade.

A Unidade é, então, um estado da Consciência onde não existe qualquer separação.

Vocês são, às vezes, a respiração do vento e da água.

Vocês são a partícula e vocês são o conjunto dos Universos.

Isso não é uma projeção da Consciência, como isso foi dito, mas, sim, uma ‘introjeção’ da Consciência, uma Reversão
da Consciência que cessa de se projetar para viver o Ser.

Pergunta: poderia nos esclarecer sobre os acontecimentos a chegar?

Bem amado, o contexto temporal é um contexto efêmero.

O que vocês querem saber?

Enquanto vocês desejarem saber, vocês não podem Ser.

Ser é sair da ilusão do tempo.

O que nós lhes trazemos, o que nós lhes expressamos (se tanto é que vocês mesmos atravessam a Porta Estreita), é
para não mais se projetar em um tempo, mas, sim, para Ser, na totalidade, o Si e a Unidade.

Será que o Si se interessa pelo amanhã?

Será que o Si tem a ver com esta vida, com este corpo, e mesmo com este mundo?

Não.

Responder a isso seria levá-los rapidamente a uma Ilusão, na hora em que o mais importante, para vocês, é Realizar
sua Unidade.

A partir do momento em que sua Consciência atrai sua Atenção para um sofrimento, para um acontecimento deste
mundo, vocês se afastam do Si.

Nosso objetivo, hoje, como agora, em cada espaço do seu tempo, será reajustá-los no Ilimitado, na Verdade absoluta
que é o Si e não mais projetar a Consciência nos acontecimentos que, no entanto, acontecem sobre este mundo.

Porque, naquele momento, quaisquer que sejam os acontecimentos que vocês esperam ou que vocês temem, se



vocês não estiverem no Si, vocês não poderão viver a realidade do que é para viver.

A natureza humana busca, sempre, as referências, em meio a este mundo.

Que essas referências sejam afetivas, que essas referência sejam sociais, que essas referências sejam do
calendário, eles remetem, sempre, à falta de Liberdade.

Pergunta: se a realidade está em um outro mundo Ilimitado, nós somos uma projeção?

Inteiramente, mas isso é para ponderar pelo fato de que a Luz Vibral vem reproduzir, ao idêntico, seu Corpo de
Estado de Ser.

É isso que é responsável pelo que nós nomeamos Vibração e pelo estabelecimento da Consciência em meio aos
novos espaços.

Portanto, se a Verdade não é deste mundo, ela ali se instala.

Nesse sentido (e desde as Núpcias Celestes, iniciadas pelo Arcanjo MIGUEL), isso leva à desconstrução das ilusões,
ao final das ilusões matriciais e a um salto quântico e Dimensional.

Dessa maneira, então, a Verdade (que não era deste mundo) chega a este mundo e vem transformar este mundo.

Isso foi denominado, pelo Comandante, a passagem da lagarta à borboleta.

Isso se refere a vocês, mas se refere, também, à totalidade deste sistema solar, porque as leis de confinamento,
através das três camadas isolantes, terminam.

Do mesmo modo que o confinamento, em meio aos seus corpos sutis, também termina, permitindo, pela consumação
do corpo causal, realizar a Luz.

Esse é o objetivo, entretanto, enunciado claramente para tudo o que vocês chamam de ensinamento.

Então, do que vocês poderiam ter medo ou do que vocês poderiam se libertar, já que a Luz vem Liberá-los?

Aquele que vive o Si não pode mais apresentar, nem manifestar, a menor interrogação, nem o menor medo, porque
ele É a Luz.

É muito exatamente esta ‘alquimia’ que vocês estão prestes a realizar.

Mais uma vez, que isso seja através de sua noite escura da alma, que isso seja, em última análise, pelo seu choque
da humanidade, individual, o momento coletivo está à sua porta.

Isso, nós não escondemos de vocês.

Mas esse momento coletivo pode ser a partir de agora, como em um determinado tempo deste tempo.

Mas isso não lhes concerne, porque, desde que vocês penetraram seu tempo individual, o tempo coletivo, nele
mesmo, apenas pode parecer-lhes como o tempo da Ilusão do conjunto das Consciências não estando, ainda,

Liberadas de sua própria projeção.

Pergunta: quando vivemos a Luz, como continuar a fazer o que temos que fazer, em seu ambiente?

Bem amada, gradualmente e à medida que a Luz se instala, gradualmente e à medida, você concebe que a sua
Consciência se libera e não a impede, de forma alguma, de realizar o que é para realizar ou, como você disse, de

fazer o que é para fazer.

A Luz é Graça e Inteligência.

Jamais ela virá perturbar a Liberdade de alguém no exterior de si.

Deste modo, então, a Luz, nesse momento individual que vocês vivem, pede-lhes para viver e Ser esta Luz.

Ela não lhes pede nada mais.

Naturalmente, existem momentos ou passagens que são, mais ou menos, em seus termos, difíceis para administrar,
porque a consciência fragmentada se alterna com a Consciência Ilimitada.

Lembrem-se, a Inteligência da Luz irá permitir-lhes, ao seu ritmo, que é o seu, realizar isso, até o momento coletivo.

A iminência desse momento coletivo se reflete, também, justamente, para muitos de vocês, por certa forma de
dificuldade para realizar o que era comum e habitual para vocês, anteriormente.



Mas, onde está a Luz?

E, sobretudo: onde vocês se colocam?

Vocês não podem dar mais peso à Ilusão do que ela tem.

Se a Luz lhes mostra que o que vocês fazem, e que o que vocês são, é uma Ilusão, é preciso, no entanto, por uma
ação da personalidade, liberar-se desta Ilusão?

Não.

A Luz engloba tudo, ela não separa, ela não divide.

Vocês são, nisso (como eu os nomeei e como lhes foi nomeado por outros Arcanjos), Ancoradores e Semeadores de
Luz.

Se não há, em vocês, mais resistência, ou seja, se a Transparência se estabelece, pela Porta posterior do Coração,
então, a Unidade, a Simplicidade e a Infância, que são seus Quatro Pilares, irão permitir-lhes fazer o que é para fazer,

enquanto sendo o que vocês são, na Unidade.

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, uma série de elementos referentes, justamente, às
suas perguntas e interrogações, será abordada pelos Arcanjos que estão comigo e com vocês.

Então, vivamos alguns instantes de Comunhão.

Quanto a mim, eu permanecerei presente, junto aos quatro Arcanjos, neste espaço.

Que a Graça os preencha e que a Unidade seja sua morada.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

Até breve.
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, a Abertura da Porta Estreita, e sua
Passagem da Porta Estreita, coloca-os frente a vocês mesmos, em sua própria Transparência, entre

personalidade e Estado de Ser, levando-os a viver em meio a uma Consciência diferente, ampliada, levando-os
a conscientizar, em vocês, o que deve sê-lo.

Eu trarei às suas interrogações as respostas e os esclarecimentos que lhes pareçam, e que nos pareçam,
necessários.

***

Pergunta: eu tenho a impressão de reviver algumas resistências. Por quê?

Bem amado, para todo ser humano, atualmente, Ancorador e Semeador de Luz, existe um princípio de
confrontação.

Esse princípio de confrontação coloca-os, cada um e cada uma, frente a vocês mesmos, não mais em relação
à sua personalidade e às zonas de sombra, mas, bem diretamente, entre a personalidade e sua totalidade, e o

Estado de Ser e sua totalidade.
A personalidade será, sempre, opacidade e resistência, qualquer que seja seu grau de refinamento, qualquer

que seja seu grau de pacificação.
O Estado de Ser, quanto a ele, é Transparência.

O princípio de opacidade e de Transparência encontra-se em tudo o que vocês têm a viver.
Dessa maneira, aquele que está inscrito, em consciência, em meio à sua personalidade, vai ser afetado,

conforme o caminho que lhe é próprio, por um conjunto de ressonâncias.
Que essas ressonâncias estejam ligadas ao seu ambiente pessoal, de pessoas ou, ainda, de ligações

hipotéticas ou reais, referentes, por exemplo, como você exprimiu, à noção de família.
Esta noção de opacidade e de resistência da personalidade (ainda uma vez, qualquer que seja seu grau de

purificação e de pacificação) vai traduzir-se, na pessoa, por um sentimento de mal-estar e por um sentimento
de sufocamento.

Isso é um apelo para ignorar, para não lutar, para não se opor, mas, bem mais, para se estabelecer em meio à
Transparência do Estado de Ser.

Porque a Transparência do Estado de Ser está consciente de todas as suas interrogações, mas não pode
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apresentar interface de reação ou de projeção, quaisquer que sejam, com relação tanto à família como a uma
pessoa, qualquer que seja, do seu ambiente.

Deste modo, o que resistir, fará sofrer, sempre, o que existir em meio à personalidade.
Esta tomada de consciência destina-se, simplesmente, a levá-lo (como a levar cada um) a não ser, justamente,
esta personalidade, mas, sim, ao que a Consciência, pelo processo nomeado Deslocalização, os faz sair da

fragmentação, da opacidade e da resistência, a fim de estabelecê-los em meio à Transparência.
Porque, em meio à Transparência, nenhuma pessoa, nenhuma ligação, suposta ou real, pode afetar o Ser que

você é, quando você está estabelecido em sua própria Luz.
Assim, o que lhes é, hoje, mostrado, é a demonstração do seu estado de Ser: Estado de Ser ou

personalidade.
Não se trata de resolver conflitos vindos de um passado.

Não se trata mais de ver o que pode afetá-los, mas, sim, de transcender isso, não por reação, mas, muito mais,
como um novo posicionamento da sua consciência, em meio à Graça.

Ou seja, de estabelecer-se na Transparência onde absolutamente nada, nem de sua personalidade, nem do
seu ambiente, nem das ligações, reais ou supostas, pode afetar o que vocês são, porque a Transparência do

Estado de Ser não pode ser afetada pelo que quer que seja pertencente, justamente, à personalidade.
E eu diria, para isso, que todos os meios são bons, para cada um de vocês, a fim de que a Inteligência da Luz
faça a demonstração do seu posicionamento de consciência, justamente, em meio a este mundo onde vocês

estão.
Vocês estão localizados ou vocês estão deslocalizados?
Vocês estão fragmentados ou vocês estão Unificados?

O conjunto das circunstâncias das suas vidas, durante este período, chama-os, não a uma vigilância, mas, sim,
a uma conscientização do seu estado: Transparência ou não Transparência.

A partir do momento em que a consciência se posiciona na Unidade, naquele momento, o que quer que possa
existir em meio à personalidade (sofrimento do passado ou sofrimento do presente, projeção no passado ou
projeção no futuro), nada mais disso (que são apenas jogos da personalidade) pode afetar sua consciência,

confirmando, assim, seu estabelecimento no Estado de Ser.
O conjunto de circunstâncias que vocês têm a viver são desafios, justamente, destinados a demonstrar-lhes o

lugar onde vocês se colocam.
E ser Transparente (ou se tornar Transparente) não é uma atitude, mas, sim, aceitar tornar-se outra coisa que a
personalidade que resiste a uma pessoa, a uma circunstância ou a uma condição, quaisquer que elas sejam.

Isso pode passar por relacionamentos familiares.
Isso pode passar por uma pessoa que os colocam, vocês mesmos, em resistência e na reação.

Aquele que está Transparente não pode ser afetado por qualquer pessoa ou por qualquer circunstância que
seja.

Quem é afetado?
Isso permanecerá sempre o que vocês chamam de personalidade: a consciência limitada e fragmentada que

apenas existe, justamente, porque há afecção, qualquer que seja.
Não há que ver.

Não há que julgar.
Há, apenas, que constatar e se elevar, em consciência, nos espaços do Estado de Ser, pelo próprio princípio
nomeado Deslocalização, permitindo extrair-se da ilusão da personalidade, de seus jogos de sofrimento, de

seus jogos de reação.
Não há melhor maneira de desvencilhar-se, de desidentificar-se de qualquer problema porque os problemas,

quaisquer que sejam, não têm de ser identificados como exteriores ou interiores, porque eles irão se situar, de
qualquer modo, sempre e eternamente, em meio à ilusão nomeada personalidade.

A Transparência é o princípio do que existe no ar.
O ar jamais está parado e jamais para.

Ele se contenta em Ser.
 A Luz passa através do ar.

Uma onda passa através do ar.
O ar carrega a onda, ele Vibra, mas não é modificado em sua consistência e em sua natureza.

A partir do momento em que você está sendo alterado (por uma emoção, por um pensamento, por uma
Vibração mesmo), isso assinala, simplesmente, que há opacidade e não Transparência, levando-o não a se

julgar, não a se retirar, mas, sim, a estabelecer-se em um outro estado de Ser que é aquele do Estado de Ser.
Trata-se, de algum modo, de uma injunção amorosa da Luz para estabelecê-lo além das zonas de sombra da

personalidade, de suas próprias zonas de opacidade, de suas próprias zonas de resistência.
Desde que há reação, qualquer que seja, no corpo ou na manifestação, há, necessariamente, presença e ação

de uma personalidade, qualquer que seja.
Aquele que está estabelecido no Estado de Ser (que é, eu os lembro, sua finalidade, se tal for sua aspiração)
não pode ser afetado por qualquer palavra que seja, por qualquer situação que seja e por qualquer distúrbio

desse corpo que seja.
É assim que vocês realizam seu aprendizado da Deslocalização.



Enquanto vocês estão localizados, enquanto vocês são persuadidos de ser este corpo, de ser esta história, de
uma maneira ou de outra, vocês não podem viver a Transparência.

É a isso que os chama a sua experiência.
É a isso que os chama a Luz, de hoje em diante.

Enquanto existe em vocês uma zona de resistência ou uma zona de interrogação, isso vem, evidentemente, da
personalidade, já que o Estado de Ser, a Deslocalização da Consciência Unificada, não permite a interrogação,

mas é resposta, em seu princípio imanente e emanante.
A personalidade vai esperar, sempre, ser reconfortada dizendo-lhe que ela tem razão.
O problema não é ter razão ou ter culpa, o problema é elevar-se além deste estado.

Enquanto o eu estiver presente, independentemente do que for vivenciado (pela experiência de Alinhamento ou
pela experiência dita espiritual), a personalidade vai apreender-se do que é vivenciado, como uma justificativa

para o Estado de Ser.
Aquele que está estabelecido no Si (ou que está se tornando) não pode ser afetado por qualquer ruído que

seja, por qualquer palavra que seja, ou por qualquer situação que seja.
Esse é o objetivo.

E isso não pode ser resolvido por qualquer fuga ou por qualquer isolamento.
Porque o que pede isso não pode ser, em caso algum, a Transparência do Estado de Ser, mas é apenas a

tradução da opacidade da personalidade.

***

Pergunta: quais são os efeitos da utilização do computador?

Bem amada, eu completarei o que foi dado, desde o verão passado (inverno, no hemisfério sul), por aquele
que se chama IRMÃO K (ndr: canalização de 07 de julho de 2011) (*) com relação à falsificação do Eixo

ATRAÇÃO / VISÃO.
Tudo o que o olho vê, neste mundo, não é a Verdade.

Tudo o que é transmitido pelo que vocês chamam de virtual ou de tela apenas faz reforçar a opacidade da
personalidade.

Enquanto vocês são seduzidos por uma imagem (mesmo aquela de um corpo, mesmo aquela de um cinema,
de um filme) e, com mais razão, veiculada por uma tela (portadora, ela mesma, de uma certa onda, colorida,

mas distorcida), além de um período de tempo (que é variável para cada um e que é eminentemente
específico a cada um), provoca um aumento em sua opacidade.

Traduzindo-se, de maneira cada vez mais perceptível, mais ou menos rapidamente, por uma diminuição
Vibratória fazendo-os entrar, cada vez mais, nas zonas de resistência.

Naturalmente, para cada um de vocês, o limite é diferente.
Naturalmente, para cada um de vocês, o fato de poder suportar isso é diferente, mas, em última análise,
qualquer que seja o ponto de onde vocês partem (quanto à sua tolerância), vocês se dão conta, muito

rapidamente, de que todo o princípio de visão afasta-os da Verdade e, então, fortalece a personalidade.
Isso é inexorável.

O mundo onde vocês estão é um mundo de ondas.
O mundo onde nós estamos, que se aproxima do seu, é um outro mundo de ondas.

As ondas que vocês frequentam, que vocês conhecem e que se traduzem, mesmo, pelo seu corpo, são
construídas na Dualidade, na ação e reação.

O mundo que nós propomos a vocês é um mundo de ondas Unificadas onde a Transparência é a regra, onde
não existe qualquer alteração ligada à percepção.

O que não é totalmente o caso no que se refere aos seus sentidos, no que se refere aos seus hábitos,
quaisquer que sejam.

O objetivo da Ascensão, de maneira preliminar, para vocês, Ancoradores e Semeadores de Luz, é realizar um
novo hábito.

Onde estão seus hábitos?
Eles estão nos princípios desta vida desse mundo, ou eles estão prestes a se estabelecer no Estado de Ser?

Em resumo, vocês passam mais o tempo em meio à Unidade, ou vocês passam mais o tempo em meio à
personalidade?

É este princípio que está em andamento e que está em operação, no Interior de vocês como sobre este
mundo.

Dessa maneira, então, cabe a vocês, respeitando sua liberdade, compreender e viver o efeito das diferentes
ondas deste mundo em relação à onda da Luz.

Isso diz respeito, é claro, tanto às atrações, quaisquer que sejam (visuais ou outras, sensoriais ou outras),
referindo-se também aos seus hábitos de consumo (visual, alimentar, viciante ou outro).

O limiar de tolerância irá se tornar, para cada um de vocês, cada vez mais baixo, com relação aos seus hábitos.
Cabe a vocês decidir, agora mais do que nunca: vocês querem ser Luz ou vocês querem manter as



resistências e as opacidades?
A Pureza está a caminho.

Ela não é uma palavra em vão.
Ela não é um objetivo tardio.

Ela não está ligada ao novo mundo e ao estabelecimento da Consciência nesse novo mundo que chega, mas
ela está bem presente, para trabalhar, em vocês, a partir de agora.

Esse é o trabalho realizado por MARIA durante as cinco semanas que ela lhes anunciou (ndr: intervenções dos
dias 17, 24 e 31 de dezembro de 2011, e dos dias 07 e 14 de janeiro de 2012).

Não há melhor preparação do que se tornar totalmente Puro, totalmente Transparente.
Não por uma vontade deliberada da personalidade para se Purificar, mas, sim, pelo estabelecimento da sua

consciência em meio à onda nova, colocando-os em defasagem em relação à onda antiga.
Existe, então, um limiar ou um limite, que é encontrar para cada um de vocês, enquanto tendo, desde já,

consciência (se isso já não é fato) de que este limiar e este limite serão reduzidos, cada dia um pouco mais, até
o momento em que vocês estarão na Pureza, quaisquer que sejam as atividades, quaisquer que sejam as

reações porque vocês não serão mais referidos pelas atividades ou pelas reações.
Naquele momento, sua Consciência será deslocalizada.

Existem, para cada um de vocês, zonas particulares da consciência, colocando-os frente a esse princípio de
Pureza.

Eu lembro que a Pureza não tem que ser decidida exteriormente (senão isso seria uma coação ou uma vontade
pessoal), mas, sim, que ser confrontada pela própria experiência.

Deste modo, um vício, qualquer que seja, confronta-os ao seu próprio limite em relação ao vício.
Eu falo, por vício, tudo o que é, de maneira ampliada, chamado de hábito, qualquer que seja este hábito.

A onda da personalidade, a frequência Vibratória da personalidade afasta-se, cada vez mais, da frequência do
Estado de Ser.

Isso representa, para vocês, o seu ‘choque da humanidade’.
É o choque do ser humano, em vocês.

Vocês são seu sofrimento?
Vocês estão identificados ao seu passado ou vocês estão identificados ao Ser que vocês são, além da ilusão

deste mundo?

***

Pergunta: há uma diferença entre jogar os jogos no computador ou em outro suporte?

Completamente, pela própria onda emitida pelo que vocês chamam de tela.
Eu os remeto, para isso, ao que disse IRMÃO K (ndr: canalização de 07 de julho de 2011) (*) com relação à
noção de tela, e ao que disse, em particular, a Estrela NO EYES (ndr: canalização de 26 de agosto de 2011)

(**) com relação à virtualidade.
Existe uma noção de medida, mas esta medida é infinitamente pessoal.

Entretanto, lembrem-se de que o limiar de tolerância irá se tornar cada vez mais tênue, não os chamando a
tornarem-se intolerantes, mas a viver a experiência da diferença de onda (mesmo em meio às suas atividades

ordinárias deste mundo) referente ao estado no qual vocês estão. 
Independentemente do que vocês façam, vocês estão na Unidade ou vocês estão na opacidade?

A resistência de cada um, e o limiar de tolerância de cada um, é, obviamente, profundamente diferente, mas, aí
também, qual é a finalidade?

Aquele que joga, joga sozinho.
Aquele que fuma, fuma sozinho.

Aquele que compartilha uma refeição, partilha-a com os outros.
Aquele que bebe sozinho não é aquele que bebe em grupo.

O princípio está aí.
Vocês irão constatar, por vocês mesmos, os efeitos, sobre sua consciência, de tal atitude ou de tal outra

atitude.
Vocês estão na alegria ou vocês não estão na alegria?

No conjunto das ações que vocês realizam (mesmo uma atividade doméstica tomando o seu dia, na sua
totalidade), vocês estão na alegria ou vocês não estão na alegria?

É preferível, e de longe, sentir prazer (se tal é o seu desejo) de vez em quando, mas não de maneira regular.
O hábito e a regularidade provocam, no ser humano (devido à sua conformação de ondas Vibratórias,

energéticas e de consciência), um afastamento da Unidade.
É isso que lhes aparece cada vez mais claramente.

É isso que está prestes a se revelar, neste momento mesmo.



A melhor maneira, hoje, de esvaziar o mental é estar no Estado de Ser e não mais provir o mental.
O que vocês vivem, atualmente, nada tem a ver (e vocês o vivem) em relação ao que era para viver desde seis

meses.
A intensificação da onda do Amor e da Luz leva-os a reposicionarem-se, em suas vidas, e em vocês.

É muito mais simples realizar a seguinte experiência: passar 24 horas apenas pensando na Luz e apenas
mantendo a Vibração do seu Ser, qualquer que seja a elevação, independente do que vocês façam, e vocês

irão constatar, muito depressa, que o que é contrário à Luz não pode ser mantido.
A onda da personalidade puxa-os para a opacidade, mas, também, para a resistência e para o sofrimento.

A onda da Luz move-os para o Amor e para a Alegria.
Tudo o que vocês têm que reencontrar (como pessoas, como energias, como situações), desde pouco tempo

e, sobretudo, desde a primeira intervenção de MARIA (em 17 de dezembro de 2011), destina-se apenas a
fazê-los tomar consciência do que resiste, em vocês, não em relação às suas problemáticas, quaisquer que

sejam, para resolver, mas do que resiste, em vocês, ao estabelecimento na Luz e na Unidade.
Levando-os, nem a julgar, nem a condenar, nem a avaliar, mas, simplesmente, para estar lúcido a fim de se

tornar Transparente.
Porque existe, além dessas reações e dessas ressonâncias, um estado do seu Ser onde apenas existe a paz,

o silêncio: aquele da Transparência.
Aguardando outras perguntas, eu irei resumir o sentido de suas interrogações, e do que eu digo, a isso: durante

os anos anteriores ou os meses anteriores, ou até mesmo nas décadas anteriores dependendo de quem
vocês são, havia um jogo da Luz permitindo, primeiramente, revelar, em vocês, as zonas de sombra, levando-

os a experimentar alguns estados da consciência e de Vibrações.
Hoje, tudo isso deve ser transcendido.

Tudo isso deve ser superado.
É o próprio princípio do que nomeou o Comandante dos Anciãos, a Deslocalização (ndr: intervenção de O.M.

AÏVANHOV de 27 de dezembro de 2011) (***).
Se vocês estão deslocalizados, vocês vivem a Unidade.

Vocês não são, portanto, nem esse corpo, nem suas percepções, nem sua história, nem seu futuro, nem seu
passado, nem o humor que vocês manifestam.

Ora, enquanto vocês estão identificados a uma das partes do que eu acabo de nomear, vocês não podem viver
a Deslocalização.

Esta Deslocalização não deve ser experimentada, unicamente, durante alguns estados de Alinhamento, durante
alguns trabalhos Vibratórios que vocês fazem, mas, sim, se tornar seu cotidiano e seu costume, vindo substituir

os hábitos distorcidos da personalidade, ligados à sua própria história, aos seus próprios humores, às suas
próprias emoções, e às suas próprias reações.

Não há alternativa.
Na imagem, vocês chegam ao topo da montanha, mas vocês não são aquele que está no topo da montanha.

Vocês são muito mais do que isso porque vocês são a própria montanha.
Vocês são a totalidade do criado, a totalidade dos Universos, em sua Consciência.

A desidentificação desse corpo é indispensável, de hoje em diante.
Isso não irá impedi-los de agir, de ser e de fazer, mas irá lhes dar um olhar novo sobre sua vida, sobre sua

Consciência e sobre o que vocês são, principalmente.

***

Pergunta: fazer a experiência da Deslocalização equivale a viver a Consciência Unificada?

Não há correlação, nem sobreposição, entre o acesso à Consciência Unificada (ou seja, ao Estado de Ser fora
desse corpo) e a Deslocalização que, ela, se vive, é claro, nesse corpo.

O processo de Deslocalização resulta, de algum modo, de uma desidentificação, mas não de uma saída desse
corpo.

A Consciência pode se expressar em outra pessoa, em uma árvore, em um sol, em uma estrela, mas ela está,
no entanto, sempre inscrita na realidade desse corpo.

Isso não é a mesma coisa que viver a Consciência Unificada fora desse corpo.

***

Pergunta: quais são os sinais que podem mostrar que vivemos a Deslocalização?

Não há sinais.
Há, simplesmente, a vivência, ou não, da Deslocalização.

Sua consciência não é mais esse corpo.



Ela é o outro.
Ela é o Universo.

Ela é a folha da grama.
Ela é o pássaro.

Os únicos sinais, para aqueles que a vivem, são a intensificação das Vibrações, a intensificação dos sons e, é
claro, as modificações concomitantes da Consciência, ou no sentido da resistência, ou no sentido da

Transparência.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, é tempo, agora, para mim, de deixá-los Viver
e Ser.

Permitam-me saudá-los pela Consciência e pela Presença da Graça de nossa Comunhão.
Eu lhes digo, até muito em breve e até hoje à noite para as Radiâncias (ndr: ver a coluna “acompanhamentos /

Radiância Arcangélica”).

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

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

(*) – IRMÃO K (07.07.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de-2011

*

(**) – NO EYES (26.08.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/no-eyes-estrela-de-maria-26-de-agosto-de-2011-

autresdimensions
*

(***) – OMRAAM (Aïvanhov) (27.12.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-1a-parte-27-de-dezembro-de-2011-

autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-2a-parte-27-de-dezembro-de-2011-

autresdimensions
***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1319

29 de dezembro de 2011
(Publicado em 02 de janeiro de 2012)

***

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

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-2a-parte-27-de-dezembro-de-2011-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/
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http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/no-eyes-estrela-de-maria-26-de-agosto-de-2011-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-7-de-julho-de-2011
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1319


Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Graça e o Manto de MARIA estejam
em vocês.

Eu saúdo vocês.
Eu venho, neste espaço, acompanhado de outros Arcanjos a fim de estabelecer a Graça.

Eu falarei sobre uma série de elementos referentes a esse Manto Azul da Graça, sem, no entanto, alterar as
prerrogativas de MA ANANDA MOYI, expressando-lhes, de maneira muito mais específica, isso ao que

corresponde esse Manto da Graça, e o que pode ser esperado. 
Eu venho, em um primeiro momento, a fim de responder às suas interrogações e questionamentos com

relação a todas as coisas.
Eu irei exprimir, se suas perguntas me permitirem, certo número de elementos que, talvez, estejam prestes a

ser vivenciados ou estarão para viver, por vocês mesmos, no que eu denominaria um ‘face a face’.
Esse face a face é o face a face da Luz ou do que eu chamaria de Si Luz, por oposição ao que eu denominaria

o Eu da personalidade ou o Eu - Sombra.
O que está em jogo, hoje, não é mais, somente, uma iluminação de algumas Sombras, mas, bem mais, o

posicionamento da sua Consciência em meio ao Estado de Ser ou em meio à personalidade.
E, isso, em última análise, quanto às suas orientações, quanto às suas Vibrações, e quanto ao estado de quem

vocês são.
Nós podemos, se vocês o desejarem, começar a responder às suas perguntas.

***

Pergunta: por que a Luz parece, às vezes, aumentar as manifestações da Sombra?

Bem amada, existe, em meio ao que eu acabo já de enunciar, a própria característica do que é visto, vivenciado
por alguns ou por outros.

Na realidade, durante este período, pela adição do Manto Azul da Graça, foi-lhes dado o conjunto dos
elementos (que isso seja através dos ensinamentos progressivos que nós realizamos juntos, para aqueles de

vocês que seguiram o que nós dissemos) a fim de levá-los a esta Porta Estreita que alguns de vocês
começam a passar, que outros, entre vocês, temem passar.

Esta Porta Estreita, como vocês sabem, representa o Abandono Final de tudo o que constitui a personalidade
Ilusória, ou seja, tanto esse corpo, como suas emoções, como seu mental, como seus apegos, como suas

ANAEL - 14-02-2012 - AUTRES DIMENSIONS
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crenças, em resumo, tudo o que é efêmero, por oposição ao que é eterno, ou seja, sua Dimensão de
Sementes de Estrelas.

Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus se não se tornar, de novo, como uma criança.
Através desta Porta, alguns seres percebem, de maneira Interior, de hoje em diante (não mais pela Visão
Etérea, não mais pela Visão do Coração, não mais pela percepção, mas, diretamente, na Consciência),

algumas manifestações.
Algumas dessas manifestações vêm se opor à realidade do que é dado a ver, à realidade do que é

apresentado por seus Irmãos e Irmãs.
Portanto, isso pode induzir certa forma de desequilíbrio.

Hoje, nenhum de vocês pode enganar.
Nenhum de vocês pode escapar.

Aonde vocês querem ir?
O que acontece em vocês corresponde à estrita Verdade do estabelecimento da Presença (ou do não

estabelecimento da Presença) em meio à sua manifestação sobre este mundo.
Portanto, nós concebemos, perfeitamente, nós, Arcanjos, que isso possa ser, nos primeiros momentos, um

processo desestabilizador de aperceber-se de que há uma distância (por vezes, incomensurável) entre a
personalidade e o Estado de Ser.

Isso os remete a elementos que lhes foram comunicados (desde, já, numerosos meses, ou até mesmo
numerosos anos) com relação ao Abandono à Luz e, sobretudo, à noção de Autonomia e de Liberdade.

O que é Autonomia?
O que é Livre?

Certamente, não a personalidade.
Certamente, não o efêmero, mas, simplesmente, a Eternidade.

Hoje, mais do que nunca, cada dia que os aproxima de acontecimentos cósmicos e terrestres, ligados à
Dissolução em meio à Luz, leva-os a posicionarem-se.

Alguns de vocês têm a capacidade para ver além das aparências, para ver além do que é dado pela Visão do
Coração, para ver além da própria Unidade, na própria Essência da manifestação de quem vocês São: nisso se

encontra, às vezes, elementos problemáticos.
E o que é observado no exterior (lembrem-se) acontece, também, no Interior de vocês.

Isso os coloca frente à sua responsabilidade individual, e não pessoal, levando-os a reajustar, mais
rapidamente, o que deve sê-lo.

O Estado de Ser não conhece qualquer desejo.
O Estado de Ser não conhece qualquer paixão.
O Estado de Ser não conhece qualquer falha.

O Estado de Ser não conhece quaisquer inclinações da personalidade.
Através do Manto da Graça é-lhes dada a Graça de viver a Luz.

Viver a Luz permite-lhes tornar-se a Luz, na condição, não de se desviar do que faz as inclinações da
personalidade, mas, sim, de transcendê-las.

Lembrem-se: o Estado de Ser não tem qualquer desejo, o Estado de Ser não tem qualquer vontade pessoal.
O estado de Ser é.

Em meio a este Ser e em meio a esta Presença, não podem subsistir quaisquer falhas da personalidade.

***

Pergunta: o que fazer em relação às falhas observadas em nossa personalidade no cotidiano?

O importante é observá-las.
A segunda etapa, bem amados, consiste em não nutri-las.

Ora, vocês nutrem a menor de suas falhas, doravante, assim que sua Consciência se focar nisso.
Busquem o Reino dos Céus e o resto ser-lhes-á dado de acréscimo.

Vocês não são esta personalidade.
Vocês não são este corpo.

Vocês não são suas emoções.
Vocês não são seus pensamentos.

Vocês não são suas crenças.
Com o que vocês são confrontados (como observador ou em sofrimento) corresponde, estritamente, não ao

que há para fazer, mas, estritamente, ao que há para Ser, a fim de não mais parecer.

***



Pergunta: como superar as resistências que nós sentimos em nós?

Bem amada, minha resposta será sobreposta àquela que eu acabei de dar.
Não é mais tempo de querer fazer.

É, simplesmente, tempo de vestir-se com o Manto da Graça e deixar esta Graça trabalhar.
Porque a Graça é a sua Essência.
Porque a Graça é a sua natureza.
Tudo depende do ponto de vista.

Enquanto você observa, do lado da personalidade, suas próprias resistências e suas próprias falhas, isso, em
última análise, significa apenas uma coisa: é que a sua Consciência está instalada em meio à personalidade.
A partir do momento em que a Consciência se instala em meio ao Estado de Ser, tudo o que pareceria como

Sombra, como resistência ou como falha, desaparece instantaneamente.
Isso não é algo a fazer.
Isso não é um trabalho.

É exatamente o oposto, de hoje em diante.
Essas falhas, elas não são mais, como dizia o Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV), para colocar sob o tapete
ou para serem iluminadas: elas têm, simplesmente, elas também, que ser abandonadas, como vetor da Ilusão

e como motor da sua própria personalidade.
Sem culpa, sem arrependimento, mas, com firmeza.

***

Pergunta: a que corresponde a sensação de Fogo vivenciada durante a Presença?

Bem amada, a Presença é Fogo.
Esse Fogo é aquele que permite a Dissolução total da personalidade, de suas crenças, de seus desejos e de

suas Ilusões.
O Fogo é, às vezes, a natureza e a Essência da sua Presença.

O Fogo é o elemento purificador vindo pôr fim, na totalidade, à Ilusão.
Viver o Fogo é viver a Liberação.

Viver o Fogo é tornar-se Livre e Autônomo.
Não há alternativa.

Todo o resto faz apenas manter a Ilusão da personalidade, a Ilusão de um fazer, a Ilusão de uma ação que é
apenas, por Essência, reação.

Os mecanismos do Manto da Graça, como isso que irá se desenrolar dentro de pouco tempo, é a chegada do
Fogo neste mundo.

Esse Fogo é um Fogo de Amor e de Luz.
Obviamente, a personalidade não pode considerar desta maneira porque ela foi construída, justamente, na
ausência de Fogo e, unicamente, nesta ausência de Fogo: o Fogo é o elemento Liberador, por Essência.

Viver o Fogo corresponde à Passagem da Porta Estreita.
Esses mecanismos (ou, de preferência, essas experiências) vão se fortalecer e aumentar (em seus momentos

de Presença, em seus momentos de Alinhamento) até um momento em que esse Fogo irá se tornar
permanente, em vocês, permitindo, então, de assentar-se na Alegria da sua Eternidade, na Alegria da sua

Presença.
Naquele momento, vocês irão constatar, por vocês mesmos, que não pode mais existir, nem falhas, nem

Sombras, nem resistências, porque, naquele momento, vocês terão se tornado a Eternidade.
O Fogo do Éter corresponde ao Fogo do Céu.

É aquele manifestado, também, pela Terra, através de seus Sons, de sua lava e de sua expansão, que
corresponde, muito precisamente, à sua própria expansão, à sua própria Dissolução de tudo o que é efêmero a

fim de instalarem-se em sua Presença.
Não pode ali ter acesso ao Ser, à Presença, sem o Fogo.

***

Pergunta: o sopro (ou a respiração) pode nos ajudar?

Bem amada, o sopro destina-se a atiçar o Fogo.
A respiração é aquela que poderia ser chamada de respiração consciente, ou seja, o momento em que a



Consciência se coloca no próprio sopro e em nada mais (qualquer que seja esse sopro).
O importante não é mais a localização, no corpo, do sopro, nem seu ritmo, nem sua frequência, nem sua

amplitude, mas, sim, tornar-se lúcido desta respiração que, como isso foi dito, desde muito tempo, por SRI
AUROBINDO, irá se instalar no Coração (ndr: canalização de 17 de fevereiro de 2010, na coluna “mensagem a

ler”) (*).
A respiração do ar, passando pelos pulmões, irá se tornar a respiração do Coração e irá abrasar o Coração

que, por sua vez, irá abrasar a personalidade, para o que resta de desejos, para o que resta de emoções, de
crenças, de erros, se tal for o seu caminho.

***

Pergunta: como contatar este outro espaço que não está ou não é mais a nossa personalidade?

Bem amada, isso corresponde, totalmente, aí também, ao que eu chamo de aplicação do face a face que não
é mais, propriamente falando, um confronto, mas, sim, um ‘face a face’ entre o Si - Luz e o Eu - Sombra.

Tomar Consciência do que atua nesse nível é, já, uma etapa importante, a fim de não rejeitar esta parte nova
que se instala, de maneira definitiva, que é, de fato, a única Verdade de quem vocês São.

Para isso, há necessidade de identificação dessas duas partes.
Isso corresponde, exatamente, à ação do Manto Azul da Graça.

Nada há a fazer.
Há, apenas, que Ser.

A partir do momento em que alguma ação da personalidade, doravante, quisesse agir sobre o que você iria se
opor, isso a reforçaria de maneira inexorável.

Não há, então, efetivamente, estritamente nada a fazer, mas, de preferência, deixar fazer.
Isso conecta, ainda uma vez, à Autonomia e à Liberdade.

Isso conecta, ainda uma vez, ao princípio de Abandono à Luz.

***

Pergunta: é útil alertar uma pessoa sobre aspectos da sua personalidade?

Bem amada, o que é visto no Interior, se é dado no exterior, do mesmo modo, irá reforçá-lo, não nele, mas no
exterior dele.

Esse trabalho (se o podemos nomear assim) consiste, simplesmente, para cada Consciência recoberta com o
Manto Azul da Graça (a partir do momento em que isso tiver sido ativado pela terceira vez, correspondendo,
então, a essa 5ª-feira), em decidir, com lucidez, Clareza e Precisão, se ela se estabelece em sua Profundez,

ou seja, no Estado CRISTO, ou se ela persiste em manter a personalidade (seus desejos, quaisquer que
sejam, e todos os seus apegos).

Esse mecanismo irá se desenrolar sem nada fazer.
Cada um, para aceder à Autonomia e à Liberdade, para aceder à Eternidade, deve viver sua responsabilidade.
Nós não podemos mais, quanto a nós, agir em relação a isso porque, como isso foi dito, há apenas vocês, e

vocês sozinhos, que podem passar a Porta Estreita.
Nenhuma técnica, nenhuma ação da própria personalidade, fará passar a Porta.

Enquanto vocês estão identificados a uma das parcelas da sua personalidade (qualquer que seja a expressão
de desejo, de frustração, de ódio, de falta, ou do que quer que seja) vocês não podem realizar essa Passagem

porque isso não é vocês que o realizam.
Mas, justamente, a partir do momento em que vocês se apreendem de que vocês não são nada de todos os
seus desejos, nada de todas as suas emoções, isso corresponde ao que tinha dito a pessoa anterior com

relação às duas partes: há, efetivamente, duas partes e dois caminhos, e não um terceiro.
É muito importante, não definir, ou redefinir, mas estar conscientes disso ao que vocês estão apegados.

Qualquer que seja a Luz presente em meio à Alma, a Liberação deste plano acontece, de maneira mais ou
menos fácil e evidente, conforme a presença, ou não de apegos (qualquer que seja este apego).

O apego (que seja a uma pessoa, a um corpo, a um desejo, ao que quer que seja pertencente à personalidade)
será, no momento oportuno, um obstáculo ao estabelecimento em meio ao Estado de Ser.

É nesse sentido que o Manto da Graça, que lhes foi proposto, é um meio de viver isso, de maneira serena, eu
diria, por antecipação.

Os estados de Comunhão, de Fusão, de Dissolução ou de deslocalização da sua própria Consciência, são, de
algum modo, experiências e um aprendizado, permitindo ver as duas partes em vocês: a parte efêmera (e

ilusória) e a parte Eterna.
Cabe a vocês saber: onde vocês estão?

Outras frases, correspondendo a isso, foram ditas (pronunciadas e inscritas em seus Livros) pelo próprio



CRISTO.
Por exemplo: “deixe os mortos enterrarem os mortos”.
Isso não quer dizer não se ocupar dos seus Irmãos.

Isso quer dizer, simplesmente, deixar morrer, em vocês, o que não é vocês: em primeiro lugar, o conjunto dos
apegos (quaisquer que sejam).

No momento da Passagem (qualquer que seja o seu futuro), o que não estiver iluminado, o que não estiver
apagado, transmutado e transformado, será resistência.

Vocês têm a oportunidade, por intermédio do Manto Azul da Graça, de ver as duas partes.
Ninguém poderá dizer que não sabia.

Suas Vestimentas vão ser, em breve, lavadas no Sangue do Cordeiro.
O retorno de CRISTO (ou KI-RIS-TI) corresponde a isso.

O que eu posso acrescentar é: “vão para o essencial”.
Não há outras maneiras de perceber quem vocês São em meio à sua Presença.

É nesse sentido que lhes é dada a Graça de ver (de perceber) as partes de vocês.
Não para combater, doravante, porque não é mais tempo de combater, mas, bem mais, de se estabelecerem,

vocês mesmos, na Graça.
Quanto melhor e mais vocês penetrarem em seu Alinhamento e em sua Presença, melhor vocês poderão

assumir a responsabilidade de quem vocês São, na condição, entretanto, de não se aproveitar desses
Alinhamentos e de suas Interioridades para nutrir, incansavelmente, a personalidade.

Coloquem-se a questão: o que é importante?
Qual é o seu objetivo?

Qual é a sua finalidade?
A Luz poderá, cada vez menos, ser compatível com a personalidade.

O que vem é um Nascimento (ou, de preferência, um Renascimento), uma Ressurreição: a lagarta se torna
Borboleta.

Será que a Borboleta tem algo a fazer com a manutenção de uma lagarta?
É tempo, agora, de não mais ser ambíguo, de não mais dar-se um álibi ou, então, de fazer outras escolhas.
Como lhes disse e repetiu MARIA: o Manto Azul da Graça é a última etapa final, permitindo-lhes ressuscitar.

Vocês estão liberados, ou vocês não estão liberados da sua própria personalidade?
Vocês têm respondido ao apelo da Luz?

Vocês se tornaram Luz?
Vocês passaram a Porta?

Vocês realizaram o Si?
Vocês realizaram a eternidade, antes do momento coletivo?

A partir do momento em que o Si é totalmente revelado, a partir do momento em que você penetrou sua
Eternidade, mesmo se este corpo está presente, as coisas serão, então, diferentes porque não existe, naquele

momento, qualquer resistência, qualquer falha, qualquer sombra.
O Ser, naquele momento, tornar-se Livre e Autônomo, mas não antes.

***

Pergunta: assistir a filmes nos traz de volta à Dualidade?

Bem amado, como eu tive a ocasião de dizê-lo, com relação às imagens e à informática, desde que o olhar se
volta para o exterior, há, obrigatoriamente, Dualidade.

Isso é inexorável porque o eixo da falsificação está fundamentado, justamente, no eixo ATRAÇÃO / VISÃO.
A Visão, tudo o que seduz pelo olho, a satisfação de um prazer pelo olho, é a pior das armadilhas que existe.

O filme conta uma história para você, esta história é falsa.
Ela exercita, então, sua Alma, sua psique, seu corpo emocional, seus corpos ilusórios para manter-se em meio

à Ilusão, quer você queira ou não, quer você tenha a impressão ou não.
É o mesmo para todos os vícios, quaisquer que sejam, sem qualquer exceção.

Não há acordo possível com a Luz: é a Luz ou a personalidade.
Os tempos de ajustamento, correspondentes à ignição das Lareiras, às Vibrações, à ativação dos Novos

Corpos, terminou.
Compreendam bem que não há qualquer julgamento nisso que eu digo, porque cada um de vocês é totalmente

livre e amado da mesma maneira, onde quer que vá.

***



Pergunta: como fazer para parar um vício, sem colocar um ato voluntário?

Naturalmente, isso não deve ser um problema de vontade porque, se for uma vontade, isso é, efetivamente,
uma coação.

Enquanto a sua Consciência estiver projetada em um desejo, em uma imagem, em uma projeção, qualquer que
seja, você não pode estar centrado nem alinhado em si mesmo.

É a personalidade que fará crer, indefinidamente, que você tem todos os direitos, todas as possibilidades,
enquanto permanecendo na Luz.

Mas em qual Luz?
Aquela do ego e não aquela do que você É.

Agora, se o seu Ser prefere o prazer da imagem à Luz, isso é a sua escolha, ela é respeitável, mas isso não
pode, em caso algum, ser os dois, por razões que são independentes da sua vontade, correspondendo, aí

também, às palavras de CRISTO: “que te seja feito segundo a tua fé”.
E Ele dizia bem “tua fé” e não “tuas crenças”, ou seja, o estado Interior de tensão para a Luz na qual você está.

Você não pode tender para a Luz e tender para a imagem.
Você não pode tender para a Luz e tender para um vício.

É impossível.
Ainda mais agora.

***

Pergunta: o que acontece em se “divertir”?

Bem amado, divertir-se não é viver a Alegria.
Cabe a você, aí também, saber.

Você quer se divertir ou você quer estar na Alegria?
Divertir-se é o oposto de estar na Alegria porque o prazer, por Essência, é efêmero e ele necessita de uma

reprodução, qualquer que seja esse prazer, resultado tão lógico na encarnação.
Mas vocês não estão mais na encarnação, mesmo se sua Consciência não tem ainda, totalmente, percebido.  

***

Pergunta: o que significa “não se aproveitar do Alinhamento para nutrir a personalidade”.
 

Bem amada, isso faz parte da diferença do que foi explicado, muito longamente, pelo IRMÃO K, referente ao
fogo do ego e o Fogo da Luz (ndr: canalizações de 07 de julho de 2011 e de 03 de dezembro de 2011, na

coluna “mensagens a ler”) (**).
O fogo do ego é a Ilusão da Luz.

O ego se nutre também, é claro, de Luz, mas ele transforma a Luz em avidez, em desejo, em prazeres e dá
uma iluminação do mental, mas não permite o acesso ao Si.

Dessa maneira, então, a Luz Vibral pode, perfeitamente, ser desviada para o ego.
Isso se chama o fogo do ego, dando a Ilusão espiritual.

Os processos Vibratórios e do fogo são, então, transferidos ao nível do que foi nomeado os corpos de desejo,
ou o corpo emocional, ou o corpo mental, e não nutre a Essência de quem você É (ou seja, o Si ou a sua

Presença), mas nutre o complexo inferior.
Não se esqueçam jamais de que a personalidade irá encontrar sempre boas razões.

Ela também, ela tem suas responsabilidade para afastá-los da Luz.
É, aliás, seu papel e sua função.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu disse o suficiente com relação ao Manto
Azul da Graça.



Dentro de poucos dias, MA ANANDA MOYI irá lhes dar elementos referentes à sua vivência, em ressonância
direta com esse Manto Azul da Graça e irá entrar nos detalhes sobre localização, função e efeitos obtidos,

muito mais avançados do que eu pude dizer esta noite.
 Apreendam-se bem desta última frase de CRISTO: “ninguém pode servir dois mestres ao mesmo tempo”.

E, quem é o mestre nesse momento, em sua manifestação?
São suas falhas?

São suas sombras?
São seus desejos?

Ou é a Luz?
Além disso, enquanto Arcanjo da Relação e da Comunicação, revestido com o mesmo Manto Azul que MARIA
e MIGUEL, eu lhes proponho viver um momento de Graça, de Comunhão, em meio ao Manto Azul da Graça.

E eu posso, já, dizer-lhes: “Bem-vindos na Eternidade”.
Até breve.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

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

(*) – SRI AUROBINDO (17.02.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/sri-aurobindo-17021010

*

(**) – Mensagens no IRMÃO K (2011)
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/irmao-k-2011

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1348

14 de fevereiro de 2012
(Publicado em 15 de fevereiro de 2012)

***

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

http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/sri-aurobindo-17021010
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/irmao-k-2011
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1348


Eu Sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes Estelares, que a Graça esteja no seio da vossa
Presença.

Eu venho a vós, no seio deste espaço, afim, se assim o querem, de nos interrogarmos juntos em relação a
conceitos atuais, que dizem respeito ao Absoluto e ao relativo, que dizem respeito ao Abandono à Luz, que

dizem respeito à Deslocalização, que dizem respeito à ilusão e à Verdade.

Assim, não farei um discurso, mas, simplesmente em relação aos vossos questionamentos, eu entregarei o
que é capaz, para além do pronunciamento dessas palavras, de vos fazer vibrar no seio da Unidade e no seio

da vossa Presença.

Assim, portanto, eu dou-vos a palavra e escuto o que têm a pedir.

No fim da nossa troca, realizar-se-á, por intermédio da minha Presença como de outros Arcanjos, e sobretudo
pela vossa Presença, o milagre da Graça do Manto Azul de Maria.

Comecemos, antes, pelas vossas interrogações.

***

Pergunta: A deslocalização acontece sempre de forma consciente, mesmo que parcialmente?
Bem amada, a primeira etapa da Deslocalização é, talvez, diferente da Consciência.

Com efeito, durante os momentos privilegiados, que são vossos e que escolheis, ou que são comuns à Terra
(alinhamentos, Radiâncias, e outros), é-vos possível, como alguns e muitos de vós o observam, de

desconectar a consciência ordinária, sem por isso aceder à Consciência do Absoluto (ndr: ver detalhes na
seção «protocolos a praticar» do nosso site, nomeadamente o que diz respeito ao «acolhimento do manto

azul da graça», o «ajustamento à Luz Vibral/Radiância Arcangélica» e a «conexão
à Merkabah coletiva/Alinhamento Vibral») (*).

Esta é uma primeira etapa, visando a, de alguma maneira, apagar o relativo, para vos fazer penetrar no
Absoluto.

Nos primeiros tempos, o relativo não tem o que fazer do Absoluto.

Assim, portanto, quando regressardes no seio da consciência ordinária, nos primeiros tempos, nesses
momentos privilegiados, não restará qualquer lembrança, nem qualquer memória, do que foi vivido durante
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esse tempo.

Exceto um aspecto essencial, chamado ‘distorção do tempo’, porque frequentemente, o que durou cinco
minutos vos parecerá horas, e o que durou horas vos parecerá cinco minutos.

Esta é uma primeira aproximação à Deslocalização, induzida pelo Manto da Graça, pela construção do canal
Mariano, ou pela presença do impulso Metatrônico, ao nível das costas.

Estes mecanismos visam estabelecer a Consciência em meio ao Absoluto, mas, para alguns dentre vós, isto
não se realiza de uma vez, nem em um tempo, mas necessita vários tempos, pela reprodução da experiência,

afim de que, num dado momento, preciso e localizável, o último véu se rasgue.

Permitindo, então, viver o Absoluto, em Consciência, saindo do relativo.

***

Pergunta: Isto é como o processo ir dormir por meia hora, depois do meio dia, e ter a impressão, ao
acordar, de ter dormido uma noite inteira?

Bem amada, pode ser o caso, como pode não ser o caso.

Existem, seguramente, necessidades fisiológicas do humano, ou pessoas tendo realmente necessidade de
dormir.

Todavia, também aqui, chegará um espaço de tempo onde, então, vivereis o que o CRISTO tinha dito: «vigiai
e orai, porque ninguém conhece o tempo, o instante e o momento da minha vinda».

O acesso consciente ao Absoluto, assinala, muito além do despertar (ou do redespertar), a realização do Si,
bem como da borboleta, seja qual for o tempo restante a percorrer, para a lagarta, sobre este mundo.

***

Pergunta: A que corresponde o fato de sentir a nossa garganta como muito fortemente apertada?
Bem Amada, o que denominam garganta é um local de passagem.

Essa garganta é o reflexo (ou imagem em espelho) da Porta Estreita situada sobre o Ponto OD.

Ao nível dessa zona existe também um Ponto de Vibração, chamado a Vibração IM, correspondendo ao 10º
Corpo.

Em algumas tradições, essa zona é chamada Dahat, porta do insondável e do incognoscível.

Eu vos lembro de que o Triângulo falsificado, inscrito ao nível da cabeça, deve se voltar: reversão do Triângulo
anterior do fogo, fazendo com que o Ponto AL da cabeça se insira ao nível das sobrancelhas, e não mais na

raiz dos cabelos.
*

*

Esta reversão, acompanhada pela ativação do que é nomeado 12º Corpo (ou Corpo do Andrógino Primordial),
vem então, progressivamente, despertar o 11º Corpo situado acima do lábio, e em seguida, vem estabelecer a

sua morada (num basculamento final, de certa forma, desta Reversão) no seu lugar lógico.

Kether (ou Coroa) vem, então, situar-se no seio da garganta, no seio de Dahat, que era o seu lugar antes da
falsificação.

Um conjunto de processo(s), Vibral, presente(s) no seio de vossa garganta (e, portanto, nesse templo, que é

http://api.ning.com/files/fMZYwL*dz30ynuTs6L0fGYJbHf-Ko0BGhk4OczjXJukii6V2ka0UJ2bJa1qdJtgcDxqw1ht4UWpKai04fxvviTbgsAtnnDVd/bibli_197e198.jpg


esse corpo), pode traduzir-se por um certo número de sinais, ou sintomas, traduzindo a finalidade desta
reversão que precede, por pouco tempo, a Passagem da Porta Estreita OD, o quer dizer, o acesso ao

Absoluto (ou à Borboleta).

***

Pergunta: Estar deitado e não poder levantar-se, sem no entanto se sentir dormente, faz parte do
processo da estase?

Sim, isso são, bem Amada, as primícias, absolutamente.

Virá um tempo onde este corpo, que é vosso, não responderá mais.

***

Pergunta: É verdade que nós podemos carregar em nós as almas defuntas?
Bem Amada, é possível de trazer, em si, múltiplos apegos, de múltiplas ilusões inseridas na ilusão.

Por entre esses apegos, efetivamente, existe o que é nomeado: desencarnados, entidades astrais, entidades
do baixo astral.

Mas estas pertencem, da mesma maneira que o seu corpo, à ilusão.

Aquele que realiza o acesso ao Si, à Borboleta, ao Fogo do Coração, à CoroaRadiante do Coração,
está liberto, na totalidade, de todas essas ilusões (as suas, como aquelas que se incrustaram).

Agora, se existe um acesso à Luz Vibral e que, em vós, se manifestam certas ilusões outras que a vossa, é
porque que existem falhas presentes, em vós, permitindo que isso aconteça.

O que permite isso é o que é nomeado o fogo do ego, que se substitui ao Fogo Espiritual Vibral (Fogo do
Espírito).

Há, portanto, nesse momento, uma espécie de confusão porque o ego se apropria da Luz, por uma razão ou
outra.

E portanto, há um desvio da Luz Vibral ao serviço da personalidade, e não ao serviço da Luz. 

«Haverá muitos chamados e poucos eleitos»: isto não é um julgamento, mas um mecanismo fundamental
da Luz, correspondendo ao Abandono (ou não), total e absoluto, à Luz.

***

Pergunta: Poderia evocar-nos o Absoluto?
Bem Amada, esta é uma das características essenciais de ação do Manto Azul da Graça.

A sua pergunta será portanto atendida no momento do Ajustamento, que eu mesmo realizarei, com vocês e sua
Presença, no final da minha intervenção.

O Absoluto não pode ser de forma nenhuma definido.

Ele não pode ser concebido que por aquilo que não é.

Assim, portanto, dizendo-vos: «vocês não são este corpo», dizendo-vos: «vocês não são esta vida»,
dizendo-vos: «vocês não são suas emoções», dizendo-vos: «vocês não são seus apegos», e assim, de

aproximação em aproximação, de compreensão em compreensão, as coisas se esclarecerão e se clarificarão.

Quando tiverem eliminado o conjunto do que é efêmero, o conjunto do que é relativo, na totalidade, então, e
somente nesse momento, o Absoluto poderá se criar.

Não é apenas uma criação, simplesmente, o que era das camadas isolantes, ilusórias.

Pouco a pouco, a realização do «eu sou um», do «eu sou», final e definitivamente, põe fim, também, à
afirmação do «eu sou Um».

Naquele momento, revela-se o que eu chamaria o verdadeiro conhecimento, que diz respeito ao conhecimento
de quem vós sois, e não um conhecimento projetado (que, em última análise, não será mais do que uma

ignorância).



Assim, portanto, segundo um princípio imutável, enquanto não tiverem rejeitado tudo aquilo que vocês
pensaram ser, aquilo que vocês pensaram acreditar no seio deste mundo, o Absoluto não poderá revelar-se.

Porque o Absoluto é apenas uma experiência e um Estado.

Ele não pode ser definido em palavras, exceto, justamente, por tudo aquilo que ele não é.

Tendo portanto eliminado tudo o que não é, restará, apenas, o que é.

Esse momento aí, localizável entre todos, põe fim às dúvidas e põe fim a toda a ilusão.

Evidentemente, o conjunto das crenças humanas, sejam elas quais forem, que derivam do conhecimento deste
mundo (quer sejam energéticas, psicológicas, emocionais, mentais), não é de nenhuma ajuda para viver o

Absoluto.

Isto reporta ao que eu tinha exprimido durante o ano de 2009 concernindo o abandono à Luz (ndr: intervenção
de ANAEL de 11 de maio, 13 de maio, 17 de maio e 5 de outubro de 2009) (**).

Vós sois A FONTE, vós sois a Eternidade.

É preciso, portanto, romper com tudo o que não é isso.

Nesse momento, e somente nesse momento, quando vocês tiverem entregue as armas da personalidade e
das ilusões, se viverá o Absoluto.

Nenhuma aproximação do Absoluto pode ser direta, pelas palavras.

É nesse sentido que ela é, antes de tudo, estado da Consciência, Absoluta, ela mesma, bem para lá das
palavras.

É o instante onde a Vibração, ela mesma, da Luz Vibral, deixa lugar à dissolução total na Luz.

Esta é chamada as Núpcias de Luz.

Assim, querer questionar o que é o Absoluto, afasta-o do Absoluto.

Viver o Absoluto, é rejeitar tudo o que ele não é.

Assim, por este método (perfeitamente conhecido pelos sábios), podereis, de camada em camada, ir à
Essência, e portanto, àquilo que vocês são.

Não há outras maneiras.

Todo o resto, quer seja o conhecimento, é por outro lado perfeitamente exprimido por São Paulo: quando
vocês tiverem o conhecimento de todos os mistérios, quando vocês tiverem o conhecimento de

suas vidas passadas, se vos faltar aHumildade, vocês não viverão o Absoluto.

A Humildade, é ser simples.

A Humildade, é ser Transparente.

(nrd: ver especificamente as intervenções de IRMÃO K de 15 de setembro de 2011 sobre a Humildade e
de 19 de novembro de 2011 sobre a Transparência, tal como a intervenção de SRI AUROBINDO de 16 de

setembro de 2011 sobre a Simplicidade) (***).

Ser Transparente, é deixar Trabalhar a Luz, e não ser mais nada senão essa Luz.

É isto que é para concretizar.
É isto que é para Revelar.

É isto que É, de toda Eternidade.

Apreendam-se bem de que em toda esta transformação, iniciada desde a primeira chegada do Espírito Santo,
sobre esta Terra, em Agosto de 1984 de vosso calendário, foi necessário construir um certo número de

elementos.

Mas essas construções eram tão ilusórias quanto a vossa própria Ilusão.

Mas era preciso construir para desconstruir.

Agora, é tempo de Transcender e de ultrapassar tudo aquilo que foi construído, mesmo pela Luz,
afim de ser a Luz, o Absoluto.



Há, portanto, que se tomar Consciência, mesmo em meio à Ilusão, camada por camada, estágio por estágio,
até o momento em que vocês percebam que não há nem camadas, nem estágios.

Tal é o Absoluto.

O que eu digo, neste dia, não poderia nunca ter sido acolhido antes do que foi construído. 

Porque não se trata de fazer disso uma afirmação, ou uma crença, mas de fazer disso uma experiência, e de
validá-la, para vós mesmos.

***

Pergunta: Quando se toca esse Absoluto, pode ainda ter-se atividades artísticas?
Bem Amada, a resposta é profundamente diferente para cada um.

Certos seres, pelo exemplo mesmo de suas vidas, passaram essa vida encarnada no retiro absoluto de toda
ação de fazer.

Assim foi para MA ANANDA MOYI, como o foi para GEMMA GALGANI, e outros exemplos, inumeráveis.

Outros, enfim, conscientes desse Absoluto, puderam ter atividades frenéticas, em meio à ilusão.

Um não exclui o outro.

Porque cada Ser, e cada Um, manifesta em meio a este mundo, mesmo em meio à Dualidade, um estado
diferente, mas há Lucidez sobre essa Unidade.

***

Pergunta: Um sonho pode ser uma crença, ao mesmo nível que qualquer coisa que se lesse?
Bem Amada, há algum tempo, 2 ou 3 Anciões vos exprimiram a natureza mesmo da Consciência.

Existe, com efeito, 4 consciências: a consciência de vigília, a consciência de sono, que é uma não consciência,
a consciência de sonho, e enfim, um 4º estado da consciência chamado Turiya.

O sonho (chamado assim), frequentemente, e sobretudo durante este período, torna-se Turiya (mas o cérebro
não pode aceitá-lo).

Agora, nem todos os sonhos são a consciência de sonho, alguns vêm de Turiya.

A diferença é que os sonhos vividos, não enquanto consciência de sonho, mas consciência Turiya, deixam
uma vivência extremamente forte, mesmo se o cérebro não se localiza, e está transtornado no momento do

acordar.

Nesse momento, vocês não sabem mais quem vocês são, onde vocês estão, em que dia vocês estão.

Vocês não sabem mais, tampouco, quem vocês são habitualmente em meio à consciência de vigília.

Naqueles momentos, é evidente que vocês não saem da consciência ou da inconsciência, mas (que) vocês
saem da consciência Turiya, para entrar na consciência de vigília.

***

Pergunta: Quando o pericárdio se rasga, é o fim do corpo físico?
Não.

Muitos seres, desde o impulso Metatrônico, surgido há alguns meses (ao nível da Porta KI-RIS-TI), vivem esse
rasgar do pericárdio, de maneira mais ou menos feliz, ou dolorosa.

Isso assinala o acesso à Essência, o acesso à Unidade, e a vivência do Absoluto, de maneira mais ou
menos brutal, mais ou menos fulminante.

Mas isso não assinala o fim do corpo físico.



Em todo o caso para a grande maioria de vocês, que ainda estão presentes sobre esta Terra.

Exceto àqueles, dentre os despertos, os Filhos da Luz e as Sementes Estelares, cuja finalidade é (de) partir
um pouco antes, em relação ao tempo coletivo da Terra, afim de assumir certas vibrações, certas funções,

quanto ao que eu poderia nomear a Realização.

***

Pergunta: Poderia desenvolver sobre o fato de ser a totalidade, em meio ao Absoluto?
Bem Amado, eu precisaria compreender o que significa, para ti, a Totalidade em meio ao Absoluto.

Ser o Todo, é não mais estar localizado, mantendo além disso uma capacidade de localização em relação à
presença desse corpo, sobre este mundo.

Assim, o Absoluto assinala, tanto, o acesso ao nada, quanto ao Tudo, visto desse ponto de vista encarnado,
como do ponto de vista da Essência.

Não há mais diferença, nem distância, nem separação, entre o ramo de erva e A FONTE.

***

Pergunta: Qual é a 2ª Estrela, ligada à afirmação «A Estrela que anunciava a Estrela»?
Bem Amado, a 2ª Estrela assinala o Retorno do CRISTO, em meio aos seus Céus.

A partir do instante em que o Manto Branco recobrir a Terra.

Assinalando, então, o Retorno do CRISTO e o Retorno na Unidade.

«A Estrela que anuncia a Estrela» é, portanto, esse corpo estelar (chamado, em seu mundo: cometa),
tendo passado no hemisfério sul, que será, por uma outra Estrela, visível no hemisfério norte,

durante o seu mês de março deste ano.
Então, «A Estrela que anuncia a Estrela», será cumprida.

***

Pergunta: A estase, os 3 dias, correspondem eles simbolicamente à colocação na tumba [funeral],
antes da ressurreição do Cristo?

Sim, isso pode ser dito assim.

***

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem Amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes Estelares, é agora o instante de viver a Comunhão, em
meio ao Manto Azul da Graça.

Pela Graça de vossa Presença, e pela Graça das Presenças dos três Arcanjos, portadores dessa Vibração.

Um dos Arcanjos, METATRON, não estará presente, mas será substituído por aquela que é vossa Mãe,
MARIA.

Assim, nesse espaço de tempo que é seu, acolhamos, juntos, a tripla Presença.

…Efusão Vibratória/Comunhão…



Bem Amados Filhos da Luz, bem Amadas Sementes Estelares, que a Paz, a Alegria, o Amor e a Graça, sejam
vossa Verdade Última.

Eu sou o Arcanjo ANAEL, e eu rendo Graças.

Até breve.

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

(*) – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 1º de fevereiro de 2012
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-a-contar-de-7-de-

novembro-de-2011
*

(**) – ARCANJO ANAEL:
- 11.05.2009 – http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/saindo-da-ilusao-6-1a-parte
- 13.05.2009 – http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/saindo-da-ilusao-21-arcanjo

- 17.05.2009 – http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjos-anael-metatron-rafael-gabriel-e-uriel-17-
de-maio-de-2009

- 05.10.2009 – http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-5-de-outubro-de-2009-
autresdimensions-saindo-da-ilu

 *

(***) – IRMÃO K (15.09.2011) – A Humildade
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-15-de-setembro-de-2011-autresdimensions-1

*
- IRMÃO K (19.11.2011) – A Transparência

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-19-de-novembro-de-2011-autresdimensions
*

- SRI AUROBINDO (16.09.2011) – A Simplicidade
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-16-de-setembro-de-2011-autresdimensions

***

Mensagem do Arcanjo ANAËL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1350

18 de fevereiro de 2012
(Publicado em 19 de fevereiro de 2012)

***

Tradução para o português: Mário Carvalhão

***

Transcrição e edição: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-16-de-setembro-de-2011-autresdimensions
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120303_-_ANAEL_...

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, eu intervenho, neste dia, em meio a esta

jornada do seu tempo terrestre, anunciada por MARIA, onde emerge a Presença dos Arcanjos, em meio à sua
Presença.

Recebam Graças e Bênçãos, onde vocês estiverem, neste espaço, como em qualquer espaço.
Eu venho a vocês, enquanto Embaixador do Conclave Arcangélico, para anunciar-lhes a dissolução do dito

Conclave.
Há três anos, tudo o que devia ser realizado, nesse corpo que vocês habitam, foi realizado e cumprido.

De diferentes maneiras, de diferentes modos, vocês foram, todos vocês, Sementes de Estrelas, Ancoradores
de Luz, ou testemunhas simples do que acontecia.

Hoje, o Conclave Arcangélico, em sua ronda, permitiu, pela sua Presença e pela nossa Presença, realizar o que
eu nomeava, nesta época, o Abandono à Luz.

Hoje, a dissolução do Conclave não significa a nossa ausência, mas, bem mais, a realização da nossa
Presença, em meio à sua Presença, levando-os a transportar esta noção de Presença muito além do Si Luz,
muito além do Eu Sombra, em meio à Eternidade, em meio ao que eu nomearia, no momento, este Absoluto,

que os chama e que os pede para segui-lo.
O qual lhes pergunta: vocês querem Viver?

Vocês querem Ser a Vida Eterna, além de qualquer limite, além de qualquer confronto?

***

Dessa maneira, os Arcanjos se alinham, não mais em uma ronda e não mais em um Conclave, mas no
alinhamento da sua Presença, em meio à sua Presença, permitindo ressoar o Canto da sua Presença Eterna

em meio à Eternidade.
Chamando, pela sua Trombeta (em vocês, como no Céu e na Terra), ao Despertar do que vocês jamais

cessaram de Ser nas Moradas Eternas, muito além de qualquer limite, muito além da sua pessoa.
Até agora, desde as Núpcias Celestes impulsionadas pelo Arcanjo MIGUEL, vocês passaram por uma série de
espaços de integração, levando-os, em meio a esse corpo e a esta personalidade, a viver, como eu dizia, esta

forma particular de Abandono à Luz.
Resta, agora, Abandonarem-se, vocês mesmos, em meio à Eternidade.

***

O conjunto das estruturas foi concluído (quer sejam as Lâmpadas, quer sejam as Estrelas, as Portas, quer seja
a adição, em meio às suas estruturas, das Partículas Adamantinas em quantidade suficiente), levando-os e os

chamando a verem-se, nesta Vibrância, nesta Eternidade, enquanto permanecendo em meio ao limitado (deste
corpo e desta consciência).

Levando-os a experimentar, como os Anciãos lhes falaram, alguns estados da Consciência, desde a ordinária
até aquela do Samadhi, denominada Turiya.

Hoje, o Alinhamento dos Arcanjos, em vocês, pela minha Presença e pela sua Presença, chama-os a

ANAEL - 03 de março de 2012 - Parte 1 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120303_-_ANAEL_1.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


transcender toda a Presença a fim de viverem o Verbo, a fim de serem o Verbo, além de qualquer suposição,
além de qualquer projeção, na sua Eternidade reencontrada.

Dizendo-lhes: seja eu, você que é o que você É, além do Si, além das sombras e das luzes portadas em meio
à sua Consciência.

Por que você é, você mesmo, além de toda a consciência, a Eternidade, Vibrando o Eterno.
Por que essa é a sua essência.
Por que essa é a sua natureza.

***

Neste dia, cujo auge será o derramamento do Verbo de METATRON durante o Alinhamento das 19 horas (hora
francesa), por toda parte sobre este planeta, nós iremos caminhar juntos em cada Canto, e cada Trombeta de

cada Arcanjo, ressoando, em vocês, a Ode à Eternidade, a Ode ao Éter.
Aquela que deve percorrer o Canal do Éter, liberado de qualquer ligação, de qualquer apego, de qualquer

forma.
A fim de percorrermos juntos, na mesma Vibrância, o Canto do Verbo que é êxtase.

Percorrendo, além desse corpo, as últimas zonas de resistência, as últimas falhas, as últimas rachaduras, enfim
(e mesmo do pericárdio).

Levando-os a ser a Eternidade do seu Ser, além mesmo do que vocês puderam acreditar e viver até hoje.
A manifestação da Luz Vibral, neste corpo, nesta Consciência que vocês habitam, permitiu, pelas cinco

sequências primordiais da descida da Graça, revestir-se com o paramento final do Manto da Graça, chamando-
os a desfazer-se de tudo o que não é o Ser, além do Ser, ou seja, o Absoluto.

 Vocês são levados a Vibrar (além de toda a Vibração, conhecida ou suposta) para estabelecer-se em meio ao
que vocês São (além de todo ser, no Absoluto).

O que permite isso é a Graça.
Esta Graça do indizível Absoluto, levando-os a transcender qualquer sombra e qualquer Presença, a fim de se

estabelecerem além da Presença, a fim de se estabelecerem além do Si.
O ego não tem mais que se espelhar, não tem mais que se ver, dissolvido na Onda no Éter (denominada Onda

da Vida).
Vindo apreender-se e realizar, nisso que vocês São (além de qualquer aparência e de qualquer Vibração), o

próprio sentido do Casamento Místico: aquele da transverberação.
Levando-os a ser o Verbo e a Onda, além de qualquer sentido, além de qualquer mundo, além de qualquer

Vibração e além de todas as Dimensões.

***

Então, o meu papel, neste dia, é o de sustentar e de trazer os questionamentos que possam emergir em meio
à pessoa que vocês são, a fim de elucidar, pelas palavras e pela Vibração, o que representa, além de qualquer

conceito, este Estado além de qualquer estado.
Hoje, após o Abandono à Luz, vem o Abandono ao que vocês São.

O Abandono ao que vocês São, além de todo o ser: Onda da Vida, Êxtase que transpassa.
Confirmando, para vocês, além do que ocorre sobre a Terra, o despertar do Éter Absoluto.

Ode à Eternidade, à sua Eternidade, além de qualquer conceito, além de qualquer ideia, além do próprio
sentido de ser uma pessoa (ou um indivíduo).

Muito além do medo da alma (que vê anunciar, pelo Canto do Êxtase, o seu próprio desaparecimento).
Muito além do Espírito, revelado e desvendado.

Indo, então, casar o Noivo e a Noiva, deixando-se viver a Vida, além de qualquer limite.
Essa é a Onda, além da Vibração.

A Onda do Éter que percorre a Terra, desde o seu núcleo, chega, agora, aí onde se encontra o seu ponto de
ancoragem sobre este mundo: no nível dos seus pés.

Elevando-se, então, como uma Onda de Liberação, muito além da rachadura do pericárdio, levando-os a Ser,
além de todo o Ser.

Cada Arcanjo virá fazer ressoar a sua Ode e o seu Canto de Apelo para viver isso, durante este dia, onde
vocês estiverem.

***

Então, bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, além mesmo deste apelo, se houver,



em vocês, questionamentos sobre o eu, questionamentos sobre a alma ou o Espírito, referindo-se a este
Absoluto da Onda da Vida, do Êxtase Místico (imanente, permanente e impermanente) destinado a viverem

além do seu Ser, fazendo percorrer os espaços infinitos da Criação e do Incriado, então, nesse primeiro
momento do meu Anúncio (que é o seu Anúncio), eu os escuto.
 Eu deixarei depois falar, através deste Canal, o Arcanjo URIEL.

E eu voltarei após o Canto, a Ode da sua Eternidade à sua Eternidade, sempre enquanto Embaixador deste
Conclave que se finda, a fim de fazer Vibrar, em meio às suas perguntas e às suas palavras, o próprio sentido

do Êxtase do Éter, no seu Canal do Éter, restituindo-os, além de todo o sentido, à sua origem e à sua Essência.
Bem amadas Sementes de Estrelas, eu os escuto.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o que é o Incriado?

Bem amada, o Incriado é o que antecede qualquer Criação e o que segue qualquer Criação.
Segundo um tempo específico (por vezes além mesmo da sua noção de tempo) revela-se, no espaço (que, de

fato, não é um espaço porque pertencente ao seu Ser Interior, em meio ao Absoluto), o Absoluto.
Em meio à alma, este Absoluto é o nada.

Em meio à pessoa, este Absoluto é a negação, o medo, o terror.
Porque, para aquele que está limitado, o Ilimitado evoca a perda e isso é, efetivamente, uma perda, absoluta e

total, de toda ilusão, de toda crença, de toda identificação (neste mundo, como neste corpo, como nesta
consciência).

Porque vocês são, de maneira eterna, o que precedeu até mesmo a Consciência.
Vocês são a Consciência além de todo o consciente e que, no entanto, não está inconsciente, mas não tem,

contudo, mais consciência deste corpo que vocês são, deste ego, desta alma e deste Espírito.
A Onda do Êxtase (ou Onda da Vida), procedente do núcleo da Terra, muito além do seu firmamento e do seu

céu, é a Onda final que os leva a viver o Absoluto.
O Absoluto não é nem criado, nem incriado.

Ele está aí, de toda a Eternidade, transcendendo as Dimensões.
Ele é a FONTE, a FONTE que vocês são.

Esta FONTE, que é a sua natureza, a sua Essência, além de todo o Criado, além de toda a Criação.
Ele é, portanto, por essência e por natureza, Incriado e Criado, além de qualquer tempo, de qualquer espaço e

de qualquer verdade.
A Onda da Vida, levada a percorrê-los muito além deste corpo, é o Verbo.
O Verbo do êxtase e da íntase, levando-os, além do Ser, a este Absoluto.

Naturalmente, a alma e a pessoa, e mesmo o Espírito, que vocês creem ser, vão se rebelar no próprio sentido
do Absoluto, porque a Dissolução (que segue a Comunhão e a Fusão), porque a Deslocalização (para aqueles
que a vivenciaram, mesmo durante suas elevações em meio ao Sol, durante suas noites ou em seus dias), são

apenas o indizível limite permitindo-lhes aceder ao que vocês São: a FONTE que é espelhada e refletida ao
Infinito.

Hoje, esse jogo terminou.
O Incriado não é, portanto, um conceito.

Não há representação, não há possibilidade de imaginação, não há coisa para ver.
Há apenas que se apreender da Onda do Êxtase vindo apreender-se de vocês, a fim de desatrelá-los de toda

ilusão.
Isso é a Vida, o fluxo da Vida, além da Vida neste mundo, além de qualquer conceito mesmo do Amor.
Visto que isso é o que Realiza e é o Mundo, os Mundos, que começam, potencialmente, incriados ou

descriados.
Dito de outra forma, nada mais há senão vocês.

Mas, não vocês neste limite, mas vocês na totalidade e no Absoluto.
A Onda da Vida (possibilitada pela ação do Manto da Graça) tendo transfigurado, em vocês, as últimas Portas

laterais situadas sobre esse corpo, permitiu esta Realização e, portanto, a Liberação, além
da Lemniscata Sagrada (inscrita entre o Ponto OD do seu peito e o Ponto ER da sua cabeça), levando-os a

estabelecerem-se em meio ao que os Anciãos nomearam: a Kundalini.
O que chega é o Despertar da Kundalini, muito além da imagem da Kundalini, já que o que é revelado é o

próprio sentido da Onda da Vida percorrendo o Canal do Éter.
Isso não pode ser expresso.
Isso não pode ser percebido.

Isso não pode ser conhecido, por que isso é a sua própria natureza.
Nada mais há para observar.

Nada mais há para contemplar.



Nada mais há para ser.
Apenas tornar-se a Onda que percorre os Mundos, as Dimensões.

Na verdade, nós, Arcanjos, como nós lhes dissemos, estamos em vocês de toda a Eternidade porque o
conjunto da Criação está em vocês.

Esse corpo efêmero abriga o conjunto dos possíveis.
Esse possível, final, não tem o que fazer do próprio sentido da identidade da sua Presença, em meio a este

mundo como em meio ao Estado de Ser.
O ego, o eu, vai apreender-se do que eu digo para fazê-los crer que, para viver a Onda da Vida, é preciso

deixarem tal coisa ou tal coisa.
Nada há para deixar, mesmo este mundo.

O que é para deixar é vocês mesmos.
E, deixar vocês mesmos, não significa renunciar ou rejeitar todos os aspectos efêmeros da sua vida, mas, sim,

conduzi-los ao seu término, na sua responsabilidade que é a sua neste momento (seja qual for a sua idade,
seja qual for o seu papel, sejam quais forem as suas funções), mas estando estabelecidos, além desta
consciência, na Onda da Vida que é a Onda do Êxtase, transverberação, penetração do Absoluto, onde

CRISTO vem dizer-lhes: “você quer desposar-me?”.
O Casamento Místico pondo fim ao limitado (mesmo se esse limitado prosseguir neste mundo), fazendo

cessar todo o eu, toda a identificação seja com o que for.
Depois do Abandono à Luz vem o Abandono do si e do Si.
As palavras que eu emprego podem ser desconcertantes.

E elas o são e sempre o serão para o ego e mesmo para o Si, e até mesmo em meio ao Estado de Ser.
Nada há para fazer.

Nada há para empreender.
Há apenas que deixar a Onda da Vida, o Êxtase do Éter, trabalhar.

Então, o Verbo irá conduzi-los a este Êxtase, muito além de tudo o que pode ser imaginado, conhecido ou
percebido.

A alma vai ‘torcer o nariz’ [atitude de má vontade].
Porque ela sabe do seu fim, porque ela sabe da sua ilusão, porque ela sabe do seu efêmero enquanto vetor do

Espírito.
E mesmo o Espírito não pode conceber a Onda do Éter.

Vocês são o Absoluto.
Vocês são, portanto, a Graça, além de qualquer sentido, além de qualquer explicação, além de qualquer

reconhecimento.
As etapas (por que elas existiram) que foram pacientemente construídas, durante este período de três anos, no

seu Templo, apenas foram destinadas, em última análise, a revelar o que está no Templo.
E o que está no Templo não é nem o eu do ego, nem o Si da Luz, mas, sim, a própria essência da Graça, do

Êxtase, do Infinito, do Absoluto.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o Abandono de si mesmo?

Bem amado, durante esses três anos, vocês construíram, pacientemente, o Acolhimento à Luz, na Verdade e
na Unidade.

Vocês construíram as Pontes de Luz permitindo, de algum modo, unir esse complexo inferior (denominado
corpo) e o conjunto dos seus envelopes sutis, e receber a Luz.

Vocês vivenciaram, de alguma forma, as Núpcias de Luz, as Núpcias Celestes.
Vocês experimentaram, sentiram e vivenciaram a Luz, a sua ação em meio às suas estruturas.

Vindo como anunciar (por exemplo, para aquele que foi São João) os Reencontros e os Noivados.
Permitindo apreender-se do próprio sentido da Luz, do seu trabalho na sua vida, nesta pessoa que vocês ainda

eram.
Levando-os a revelar sempre mais Luz.
Ativando os Canais de comunicação.

Reproduzindo, identicamente, o Corpo de Estado de Ser, adormecido e cochilando no Sol.
Tudo isso foi realizado com mais ou menos facilidade, com mais ou menos Graça.

Isso foi a realização, em vocês, do Abandono à Luz.
Em seguida, depois deste Abandono à Luz, houve a conscientização da própria natureza da Luz que vocês

são, além do seu papel de Semeador e de Ancorador da Luz.
Além da Transparência, além da Humildade e da Simplicidade, o impulso de CRISTO, tendo batido à sua porta,
o Manto da Graça, além do Canal Mariano, permitiu dirigir-se ao OD, lugar da Passagem e da sua Ressurreição.



Hoje, depois do Abandono à Luz, vem o Abandono do Si, o Abandono do Ser, para a FONTE.
Isso, além da Dissolução, e pelo Casamento Místico, vem dissolver a totalidade do efêmero.

Vocês não são somente o que vocês creem ser.
Vocês não são somente o que vocês elaboraram, mas vocês são além de toda a construção, além de toda a

projeção, além de toda a pessoa, além de toda a alma.
A Onda do Êxtase, ou Onda da Vida, vem revelar o seu Éter, a Ode à Eternidade, chamando-os para viver esta

Eternidade.
Obviamente, enquanto houver o olhar pessoal (mesmo o mais iluminado, mesmo o mais amoroso, mesmo o

mais realizado ou desperto), haverá resistência.
Porque vocês não são nem o que foi revelado, nem o que foi despertado.

Vocês são o Absoluto, além de qualquer conceito, além de toda a Presença.
Podemos dizer, vocês são a Presença Absoluta.

E, para isso, é preciso não ser mais nada em meio a este mundo.
A Humildade e a Simplicidade, o Manto da Graça, conduzem-nos a esse limiar que, de fato, não é um limiar,

nem mesmo uma porta.
Que é, na realidade, além da sua consciência, a única coisa que está além dos Mundos, além das Dimensões,

além das projeções.
 Vocês são, em Verdade, o que eu sou.

Vocês são o que vocês são, mas não somente isso.
Não pode ali ter palavras.

Há apenas esta Onda do Êxtase, a Onda do Éter, que vem, do mais profundo da Terra, deixar-se viver, pelos
seus sinais (que não são esta Onda, mas as primícias da Onda) no nível dos seus pés e das suas pernas.

Eu os remeto, para isso, a algumas descrições que lhes deram algumas Estrelas (também em meio mesmo a
este mundo ocidental), para observar o que foi vivenciado no momento da transverberação, quando a Onda do
Êxtase vier apreender-se, e vier Desposá-los, e vier perguntar-lhes: vocês querem ser UM, o que vocês São,

de toda a Eternidade?
Eu os remeto, para isso, por exemplo (para dar apenas um exemplo), à HILDEGARDA DE BINGEN, à Irmã

YVONNE AMADA DE MALESTROIT, ou ainda (dentre aquelas que deixaram um testemunho de si mesma) à
SANTA TERESA DE LISIEUX (1).

Depois da ‘noite escura da alma’, do ‘choque da humanidade’ (para aquele que se doa e se abandona além da
Luz, que se doa inteiramente e que desposa, nessas Núpcias Místicas, a sua parte ilimitada, que é o Tudo), a

Onda do Êxtase, então, pode despertar e nascer.
Ela não é nem energia, nem Vibração, mas, sim, o deleite Eterno, o êxtase permanente.

Naturalmente, para o ego e para a alma, isso é terrível.
Porque aquele que olha isso, vê apenas aniquilação, o fim de toda a esperança, do que quer que seja de

limitado.
Evidentemente, muitos de vocês são levados a viver isso, a fim de que o Casamento da Terra com o Céu seja
consumado e consumido, permitindo-lhes viver essa Passagem (que é apenas uma), com o maior êxtase, com

o maior deleite.
É isso que condiciona o que vocês São, além de qualquer futuro.

Se eu puder exprimi-lo em palavras: essas palavras nada são, comparadas à Onda do Êxtase, à Onda da Vida
que está chegando.

Vocês são o Absoluto.
Vocês são isso, unicamente isso, e nada mais do que isso.

***

Pergunta: depois da dissolução do Conclave, os Arcanjos não irão mais intervir?

A dissolução do Conclave assinala, simplesmente, a parada da Ronda, Ronda da Vibrância, Ronda da energia,
tendo permitido o despertar das suas Coroas Radiantes.

Agora, os Arcanjos estão alinhados, soprando em sua Trombeta que é a Ode da Vida, ao longo do seu Canal
do Éter, juntando o que estava espalhado, o que estava fragmentado.

Lembrem-se: a totalidade dos Arcanjos não é nada mais senão uma forma particular da expressão do Absoluto,
existindo apenas em um determinado Plano, em uma determinada função, para um determinado objetivo.

Além disso, há a FONTE.
Além da FONTE, há o Absoluto.

Além do Absoluto, vocês são o Absoluto.
Há a mudança de olhar, se tanto é que podemos falar assim.

O olhar da pessoa que vivenciou, que viveu, a Ação da Luz, levando a se liberar, nos primeiros momentos das
Núpcias Celestes, de uma série de pesos incompatíveis com a extenuação do eu.



O eu é observado no espelhamento da Luz e na ação da Luz Vibral em suas próprias estruturas, conduzindo ou
não, conforme cada Um, a viver o Si, em partes ou na totalidade.

Levando-os a experimentar a Comunhão, a Fusão, a Dissolução, a Deslocalização ou o Nada.
Finalmente, para resultar, em última análise, nesta Onda da Vida, Onda do Éter, Onda do Êxtase que é, na

realidade, a própria natureza do que vocês são: o Amor Vibral.
Não há nada mais do que isso.

É o ego, no sentido mesmo da sua pessoa, para cada um de vocês aqui e sobre este mundo, que esperou
apreender-se da Luz.

O IRMÃO K falou-lhes, no último verão (inverno, no hemisfério sul), sobre as diferenças fundamentais entre o
fogo do ego e o Fogo do Espírito (ndr: intervenção de 06 de agosto de 2011) (2).

Mas o Fogo do Espírito, mesmo quando ele transcende todos os fogos do ego, não é a Verdade.
É apenas uma etapa.

Vocês são além do Fogo.
Vocês são além do Ar.

Vocês são além da Água.
Vocês são além da Terra.

Vocês são o que criou tudo isso e que estão por trás de tudo isso.
Vocês são a Onda do Éter, a Onda do Êxtase, a Onda da Vida.

Mudar de olhar significa ser chamado, pela Onda da Vida, a não mais considerar-se (sem, no entanto, renegá-
la) esta parte limitada de vocês mesmos, mas para desposar, nesse Casamento Místico, por transverberação,

a própria essência do Verbo.
Lembrem-se de que o ego (por definição, limitado, mesmo sublimado, mesmo esvaecido diante do Si Luz) vai

sempre se apropriar, para fazê-lo seu.
Do fogo do ego vocês passaram ao Fogo do Espírito, para alguns de vocês, levando-os a viverem alguns

estados da Consciência nomeada Turiya ou Samadhi.
Cabe a vocês estabelecerem-se, para alguns de vocês, nas Moradas da Paz Eterna, no Sat Chit Ananda.

Hoje, se eu puder assim me exprimir, esqueçam tudo isso porque vocês não são nada disso.
O ego vai resistir e frear diante da sua própria aniquilação.

A Luz, amorosamente adquirida, deve, ela também, ser restituída.
A quem?
Ao quê?

Ao Absoluto que vocês são.
Vocês querem se casar com o Absoluto, a fim de que os dois se tornem Um?

A Terra disse ‘sim’, já faz alguns dias.
Desde a terceira Efusão do Manto da Graça, a Terra eleva-se para a sua Eternidade.

Isso não acontece em um tempo linear.
Naturalmente o ego, naturalmente o Si, também, vai buscar, com avidez, os testemunhos exteriores da sua

própria vivência.
Finalmente, assim que a Onda do Éter os percorrer, vocês sabem, porque vocês vivem isso, não existe nem

interior, nem exterior.
Lembrem-se: além da Onda da Vida, além das minhas palavras, além da Ode à Eternidade que irá ressoar em

vocês cada Arcanjo, haverá resistência até o momento em que a Onda da Vida nascer e os transportar no
indizível e no Absoluto.

E aí, além de toda a Consciência (mesmo a mais Luminosa), vocês irão saber, de maneira absoluta, que vocês
são isso.

***

Pergunta: o que são as Dimensões em relação ao Absoluto?

Bem amado, eu o remeto, para isso, ao que foi dito, há quinze dias, por UM AMIGO (ndr: intervenção de 18 de
fevereiro de 2012) (3), que perfeitamente falou, justamente, do lugar, se pudermos dizê-lo, das Dimensões em

relação com o Absoluto.
Eu não posso fazer melhor do que o que foi dito.

***

Pergunta: as irritações nas pernas são uma manifestação desta Onda da Vida?



Sim.
Eu diria mesmo que são as primícias e as resistências.

A partir do momento em que você diz ‘sim’, além do ego, além do Si, então o incômodo tornar-se o Absoluto.
A Onda da Vida não vem, aliás, senão do centro do Centro, além de qualquer localização.

Isso não é, somente, a Irradiação da FONTE.
Isso não é, somente, a Irradiação do Espírito Santo.

Isso não é, somente, a Radiação do Ultravioleta.
É muito mais do que isso.

Se eu puder assim me expressar, cada um de vocês que irá aceitar Abandonar-se de si mesmo, cada um de
vocês que irá viver a Onda do Éter ou a Onda da Vida, irá reunificar, de algum modo, a totalidade das

Dimensões, além de qualquer identificação.
O Êxtase é a sua Essência.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, Absolutos, juntos, vivamos o Tempo da
Graça.

Eu darei então, em seguida, o lugar, neste Canal, ao Arcanjo URIEL.
Mas estabeleçamos, juntos, a Onda da Vida.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Eu sou quem vocês são, diferenciado, para a ocasião, no Arcanjo ANAEL.
Que a Onda da Vida enleve vocês.

Na Graça do Um, no Absoluto, no indizível e Eterno. 

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu volto a vocês pela segunda vez, neste dia,

dia da dissolução do Conclave Arcangélico que será finalizado durante o alinhamento das 19 horas (hora
francesa) pelo Senhor METATRON.

***

Eu retorno a vocês para ver se é necessário explicar um pouco sobre os elementos, as Vibrações que lhes
foram dadas pelo conjunto dos Arcanjos, se tanto é que eu posso acrescentar algumas palavras ou algumas

Vibrações referentes a isso.
Assim, então, no tempo que me é atribuído para partilhar, eu escuto as suas perguntas.

***

Pergunta: podemos dizer que a Onda da Vida é A FONTE?
Bem amada, A FONTE é a Onda da Vida.

A partir do momento em que há sobreposição entre uma FONTE exterior (situada e localizada
em Alcyone) com a sua própria FONTE (que é A FONTE), então, naquele momento, a Onda da Vida é

realizada.

***

Pergunta: em que alguns seriam confrontados com uma não escolha em relação à Eternidade como
especificou o Arcanjo JOFIEL?

Há, ou a evidência do Absoluto que vocês são, ou a não evidência.
A noção de não escolha representa, simplesmente, o fato de que ninguém poderá evitar, sobre este mundo, o

elemento chamado de Casamento Místico.
O evoluir desse Casamento (da integração, se pudermos dizê-lo, da Onda do Éter ou da sua não integração) irá

condicionar, no momento oportuno, o seu futuro.
A perspectiva de um futuro, resultando, justamente, da distância podendo ser concebida ou vivenciada entre A

FONTE e vocês mesmos.
Ou vocês estão no distanciamento, ou vocês estão na coincidência.

Da coincidência resulta o Absoluto.
Do distanciamento resulta o limitado, mas consciente, desta vez, do Ilimitado, ou seja, além do que é chamado

de 3ª Dimensão dissociada.
Desde tempos muito antigos, as consciências vieram livremente à superfície deste mundo.

As consciências tomaram veículos ou corpos que vocês chamariam de carne, nesta Dimensão, e, no entanto,
essas consciências não estavam limitadas por esse corpo que elas tinham então.

Hoje, o corpo que vocês têm é um limite.
Na 3ª Dimensão Unificada (e, com muito mais razão, nas outras Dimensões, mesmo as individualizadas ou

não), a consciência é Absoluta, além da Consciência.
Dessa maneira, podemos dizer que em meio mesmo às Dimensões, criadas e manifestáveis, de vida, não há
qualquer separação já que a Consciência (o que vocês São, na Consciência como além da Consciência) pode

veicular em meio a qualquer forma, a qualquer Dimensão.
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Isso se chama a Liberdade.

***

Pergunta: se a Onda da Vida está além da Consciência, como podemos estar Conscientes?
Tornando-se esta Onda da Vida.

A consciência (no sentido em que ela é denominada, aqui sobre este mundo, como em outros lugares)
significa: com.

Há, então, percepção, concepção, projeção.
Qualquer projeção, qualquer concepção, qualquer percepção, é apenas uma fragmentação do Absoluto.

O mecanismo denominado Dissolução é o que antecede a Onda do Éter ou Onda da Vida.
Isso não pode ser compreendido de modo algum, nem pelos sentidos, nem pelo mental, nem por uma ideia,

nem por um pensamento.
Será que a consciência está consciente de ser vivida?

***

Pergunta: qual é, de hoje em diante, a importância do período de Alinhamento às 19 horas (hora
francesa) (ver “Protocolos Prioritários”) (1)?

A função permanece, ainda e sempre, o serviço à Luz.
O Alinhamento (vivenciado às 19 horas ou no momento em que isso lhes parecer oportuno), realizado por

vocês mesmos ou durante os momentos específicos em que a Luz os chama, são momentos privilegiados em
que pode se viver a Onda do Éter.

A partir do momento em que a Onda do Éter se torna perceptível, vocês não têm mais necessidade de viver
qualquer Alinhamento porque vocês são o Absoluto.

Isso não os dispensa de continuar, se vocês desejarem, vivendo o Alinhamento.
As condições preliminares são então reunidas, sobre a Terra como em vocês, no interior da Terra como no

Céu, para permitir-lhes Ser, além do Ser.

***

Pergunta: como viver melhor este espaço de Alinhamento?
Bem amado, do mesmo modo: sem nada projetar, sem nada pedir, tornando-se Transparente, Claro,

totalmente.
Não mais reter a Luz.
Deixar-se atravessar.

Isso cria, aí também, as condições preliminares, mas não realiza a Onda do Éter.
É preciso, retomando as palavras empregadas pelas Estrelas (por algumas delas), realizar esta Tensão para o
Abandono, de algum modo, como dizia GEMMA: que todo o seu espaço de consciência, independentemente

do que vocês façam em suas atividades de rotina, esteja voltado para esta sede de Absoluto.
Quaisquer que sejam os seus atos, quaisquer que sejam os seus pensamentos, esta sede, de qualquer forma,

deve permanecer em primeiro plano.
Eu bem disse sede, e não vontade.

***

Pergunta: as intervenções dos Arcanjos, hoje, deixam supor que uma nova etapa foi delimitada; se
sim, em que ela consiste?

Uma nova etapa (que não é uma etapa, propriamente falando) foi delimitada: isso corresponde à Liberação total
do Núcleo da Terra aflorando, agora, sob os seus pés.

A dissolução do Conclave é apenas a nossa resposta, enquanto Arcanjos, ao que realizou a Terra e ao que
vocês realizam.

Isso vai, inegavelmente, se expressar (se esse já não for o caso) por modificações intensas em suas
fisiologias, em seus mecanismos de defesa, como no Abandono.

Nesse sentido, mesmo em meio ao limitado, isso é, efetivamente, uma revolução.
Vocês irão constatar, ao redor de vocês, entre os seus diversos ambientes, que os seus Irmãos e Irmãs

humanos vivem também, à sua maneira, algo de novo.

***

Pergunta: a Luz pode nos atravessar de baixo até em cima como de cima até embaixo?



Sim, levando a dizer, naquele momento: o círculo está agora completo.
A Shakti, o Espírito Santo, a tríplice polaridade da Luz Vibral, fecundou o que devia sê-lo.

Em resposta, depois dos diferentes Fogos (do Coração, da cabeça e do sacro), ocorre um outro Encontro que
é o batismo da Ressurreição, o momento em que a Onda do Éter pode nascer.

Houve fecundação.
Houve gestação.

Há o parto e o nascimento.

***

Pergunta: por que assistimos ainda, apesar disso tudo, a doenças graves?
Bem amado, é preciso ser liberado da ilusão, seja qual for a forma que isso possa tomar.

O que a lagarta chama de morte, a Borboleta chama de Nascimento.
O ponto de vista, aquele do ego, interroga-se sobre o sentido da doença.

A doença não é sempre um mau dizer, mas é, às vezes, a Liberação.
Aquele que espera e que crê que, em meio mesmo a esta Dimensão, a Luz irá suprimir a doença, não

compreendeu nem vivenciou o sentido do que está em andamento.
Uma ilusão (quer seja na saúde ou na doença) não muda nada: ela permanece ilusória.

Somente a lagarta não pode conceber que a morte é uma Liberação.
Não a morte deste corpo, não somente a morte da lagarta, mas, sim, o acesso à Consciência pura e ao que

está além da Consciência pura.

***

Pergunta: poderia aprofundar sobre a noção de parto e será que isso é paralelo àquela Passagem
da lagarta à Borboleta?

O parto, tal como é vivenciado pelas mulheres deste mundo (dar à luz), permite a uma consciência nova nascer,
portadora de uma informação de vida: ela nasce com a cabeça para baixo e se vira e se endireita.

Do mesmo modo, o parto que vocês vivem põe fim à ilusão do eixo ATRAÇÃO / VISÃO, endireitando a Terra
segundo o seu eixo de Vida.

Do mesmo modo, fazendo com que a sua Consciência saia dos seus próprios limites.
O que chega, esse batismo, é Alegria e Ressurreição.

Mas, irremediavelmente, a lagarta, o eu ou o ego (não importa os nomes), o limitado, sempre irá considerar isso
como o drama mais absoluto.

***

Pergunta: isso significa que uma lagarta não poderia tranquilizar outras lagartas que não estariam
conscientes desta preparação de parto em andamento?

Vocês não podem Despertar ninguém, vocês não podem mudar ninguém, porque não há ninguém para mudar.
É a vontade pessoal que gostaria de tirar um filho, um companheiro, um parente, daí onde ele está: isso é

impossível.
Lembrem-se de que, para o limitado, o Ilimitado é uma aberração.

Consequentemente, a lagarta sempre irá ignorar que ela é uma Borboleta em processo de formação.
E, no entanto, o programa da lagarta é, efetivamente, tornar-se uma Borboleta.

Isso, em última análise, está inscrito em qualquer lagarta, mesmo recusando a Borboleta.
Simplesmente, vocês não podem decidir o momento, o tempo, a Dimensão em que isso irá ocorrer.

***

Pergunta: por que a Luz aceita a liberdade ou a pseudo liberdade procedente das crenças e dos
confinamentos?

Quem criou as crenças, quem criou o confinamento?
A Luz, A FONTE Central (como em vocês) é Liberdade.

Qualquer experiência realizada fora d’Ela, qualquer limitação imposta ou criada, do interior ou do exterior, não
pode ser impedida seja pelo que for.

A partir do momento em que vocês saírem deste eixo linear do tempo ou deste eixo Dimensional, a sua visão
(se tanto é que podemos falar assim) exprime, então, que há retorno à Unidade.

Há simplesmente a ilusão de um caminho a percorrer, de uma evolução a atravessar, mas A FONTE sempre
esteve aí, de toda a Eternidade, pois nenhuma vida, nenhuma manifestação, nenhuma criação pode ser

definitivamente cortada da sua própria FONTE.



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, eu sou o Arcanjo ANAEL.
Eu lhes transmito Graças, Bênçãos e eu dou lugar ao Anjo METATRON, finalizando o que foi cumprido, neste

dia do seu tempo.
Que a Graça seja a sua Eternidade, por que é o que ela É.

Até logo.

************
ACESSO À PRIMEIRA PARTE DA MENSAGEM:

http://www.portaldosanjos.net/2012/03/anael-1-03-03-2012-autres-dimensions.html
************

1 – PROTOCOLOS PRIORITÁRIOS
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article306a.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-3_mars_2012-2-article306a.pdf
03 de março de 2012 - Parte 2

(Publicado em 04 de março de 2012)
***

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

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Graça, eu lhes dou a Graça.

Comunguemos.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

***

Bem amados, eu venho a vocês, hoje, enquanto Arcanjo do Amor, da Relação, da Comunicação e então,
também, do Abandono.

Eu venho a fim de responder, mais especificamente, às suas interrogações referentes à Onda da Vida (ou
Onda do Éter) através do que isso pode representar.

Eu vou evitar, entretanto, dar-lhes as implicações da ação da Graça (dessa Doação da Graça), em meio ao que
é para viver, para vocês, porque isso será explicado e revelado por algumas Estrelas.

Por outro lado, tudo o que for anterior a esta descoberta (ou à sua vivência) dessa Doação da Graça e que
coloca, para vocês, questionamento ou interrogação, então, se eu puder ali trazer uma resposta, eu a trarei.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a transverberação?
 

Bem amado, a transverberação é a penetração do Verbo (ou Sopro do Espírito, ou Sopro do Absoluto) nesse
Templo que é o seu corpo, dando-lhes a viver o Absoluto e então, de algum modo, a superar e a transcender,

de maneira definitiva, o que serviu para abrigar a vida em meio a este Ilusório, ou seja, a esse corpo
denominado esse Templo.

Como vocês constataram, nós nomeamos esta Força que se desdobra em vocês, não mais o Desdobramento
da Luz (em meio a esse corpo), não mais a reprodução (ao idêntico) do seu Corpo de Estado de Ser, mas,

sim, um elemento novo que está, diretamente, conectado à Doação da Graça, ao Manto Azul da Graça,
traduzindo-se pelo que nós denominamos uma Onda.

Até agora, nós diferenciamos, de maneira formal e lógica, em meio à sua encarnação, o que era do domínio do
que foi chamado de Energia vital (ou Energia que circula nessas células, nesse corpo, nesses meridianos,

nesses Nadis), do conjunto do que constitui o complexo inferior da vida, dando-lhes certo número de leis (certo
número de lógicas, certo número de elementos) a viver, a compreender, a assimilar.
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A irrupção do Supramental (tal como descrita, pela primeira vez, no seu conteúdo, pelo Bem Amado SRI
AUROBINDO) vai muito além, doravante, da Fusão dos Éteres (que lhes foi falada há um ano).

Existe uma alquimia particular visando queimar o que nós chamamos de Sopro vital (ou Sopro da encarnação)
por intermédio da ação do que foi denominado o Supramental.

Quando o Supramental é integrado, na totalidade (não, somente, através das suas manifestações, em meio às
Portas, em meio ao Desdobramento da Luz ou em meio a outras manifestações denominadas Comunhão,
Fusão, Dissolução), chega um outro processo que é a irrupção da Força da Vida, muito além deste mundo,

muito além deste Universo, muito além de toda Dimensão, que remete para A FONTE.
O Supramental é uma emanação d’A FONTE (em seus diferentes componentes), retransmitida pelo Sol,

retransmitida por Sirius, retransmitida por Alcyone, retransmitida pelo cosmos em sua inteireza, assim como
pela Terra em sua totalidade.

Além disso, existe um princípio (além de toda emanação, além de toda manifestação, além de toda percepção
e de toda concepção, até mesmo, da Consciência) que pode ser considerado como um resultado (e que, no
entanto, não é um) da interação entre a Energia vital e o Supramental, em meio ao Éter da Terra: a Fusão dos

Éteres.
Do mesmo modo, em vocês, realiza-se, de algum modo, uma integração, uma Fusão e uma Dissolução (às

vezes do Fogo vital, às vezes do Fogo do Espírito, às vezes da Energia vital e do Supramental) com um
terceiro termo que é, literalmente, a sua Essência, a sua natureza, além de toda forma, de todo limite, de toda

corporeidade, de toda apreensão, de toda compreensão, de toda percepção, de toda concepção e, até
mesmo, de toda Consciência.

As características, perceptíveis, desta Onda da Vida, são um estremecimento (arrepio) começando,
inicialmente, sob os pés e, progressivamente, subindo ao longo das pernas até alcançar o seu próprio objetivo

que é o primeiro e o segundo chakras.
Revelando, então, e transfigurando, as últimas sombras: aquelas do medo da carne, do medo do vazio, do

medo do fim (qualquer que seja), permitindo, então, liberar, na totalidade, a Onda da Vida que é (eu os lembro)
sua natureza e seu Nascimento.

O seu Nascimento, de fato, sempre ocorreu.
Não há nada a Revelar que não esteja, já, Revelado.

Não há nada a viver que não tenha sido, já, vivenciado.
A Onda do Éter (ou Onda da Vida) é esse estremecimento reconectando-os à sua Essência, à sua natureza, ao
que foi denominado (desde um tempo, pelos Governadores da Intraterra) as raízes intraterrestres e as raízes

extraterrestres.
Reconectados a esse duplo fluxo, a Noiva e o Noivo tornando-se a Esposa e o Esposo.

Vocês estão, então, naquele momento, sem qualquer diferenciação, sem qualquer distanciamento do que
vocês São, na Verdade.

A Onda da Vida, trazida pelo Manto Azul da Graça, corresponde ao último estágio de Desdobramento da Luz
através das Portas onde, depois desse Desdobramento (ocorrendo em todas as direções do seu espaço, do

seu Templo que é esse corpo) chega o momento, além de todo tempo, de reintegrar este Absoluto.

***

Pergunta: depois da Visão do Coração, da Visão do Éter, falamos da Visão da Consciência.

O que vocês São não pode ser visto.
Porque, o que é visto, mesmo em meio à Visão do Coração, será, sempre, uma projeção (mesmo a mais

perfeita das projeções).
Jamais foi relatado a Visão da Consciência.

Sucessivamente (na ordem das Ilusões), aparecem (no caminho dito espiritual): a Visão dita Luciferiana (ligada
ao 3º olho) que é uma percepção astral.

Vem, em seguida, a Visão Etérea onde lhes é dada uma série de coisas a ver (muito além das imagens
projetadas) correspondendo, já, a um esboço do Absoluto e da Verdade.

Vem, depois, a Visão do Coração que não é mais, somente, uma Visão Interior, mas uma Visão cuja
particularidade é não estar separada do todo.

Mas, em meio a esta não separação, existe, no entanto, uma percepção de duas entidades distintas: vocês e o
CRISTO, vocês e o outro ou o outro e vocês (o que dá no mesmo).

Há uma última etapa: é extrair-se da própria Ilusão de ser alguma coisa e de que o outro seja, também, alguma
coisa.

Visto que, em última análise, há apenas uma coisa: o Absoluto.
E isso não é, absolutamente, uma Visão e não pode, em caso algum, ser uma Visão.

Enquanto há Visão, há projeção.
A iminência, o Absoluto, a Indizível Graça da transverberação é tudo, exceto um mecanismo de Visão.

Algumas Visões podem ali ser conduzidas, mas elas não são a Essência do que isso é.



***

Pergunta: existe apenas um único Absoluto?

Bem amado, aquele que pergunta é apenas a personalidade que se coloca a questão para saber quantos
Absolutos existem.

Há apenas um Absoluto e um somente.
E aí aparece o temor da personalidade, o desespero, até mesmo, da personalidade, que é obrigada a se

apagar diante da Unidade.

***

Pergunta: quando sentimos os estremecimentos da Onda da Vida, mas sem sentirmos o êxtase, será que
isso reflete uma falta de Abandono à Luz?

Sim, na totalidade.
Esse estremecimento (partindo dos pés e subindo ao longo das suas pernas) chegando ao períneo (peri

naos significa “em torno do Templo”) e se construindo ao nível do segundo chakra, torna-se êxtase a partir do
momento em que há transcendência do que vocês nomeiam primeiro e segundo chakras.

O conjunto dos impedimentos, o conjunto das violações, o conjunto dos medos (mesmo aqueles que foram
superados pelo ego) estão, ainda, inscritos em suas estruturas.

Nenhuma estrutura ilusória pode conceber-se como Ilusória.
O estremecimento da Onda da Vida é transmitido e se traduz a partir do momento em que ela chega ao

Coração, por um estado de êxtase permanente, indissolúvel e totalmente imanente.
Perceber a Onda da Vida e não ser convertido, si mesmo, nesta Onda da Vida, efetivamente, reflete as

primeiras abordagens (se o podemos dizer) da Onda da Vida, pelo próprio Estado de Ser.
Será que ele vai se deixar levar, este Estado de Ser?

Será que ele vai aceitar a própria dissolução do “Eu sou”, do “Eu sou UM” (ou, se vocês preferirem, do Si) em
meio ao não Ser?

Do mesmo modo que foi dito por vários Anciãos que o Samadhi não é um fim em si, mas é apenas, de algum
modo, o reflexo do que a pessoa atingiu, traduzindo-se pelo processo da Humildade, da Simplicidade, da

vivência do Fogo do Coração.
Mas, será que, no entanto, há Crucificação?

A Crucificação (ou a Passagem da última Porta Estreita) é representada pela ação do Manto Azul da Graça (da
Doação da Graça) para viver a Graça (a Onda da Vida, a Onda do Éter), para tornar-se a Graça.

E isso não pode ser realizado enquanto existir a menor parcela de personalidade, a menor parcela de medo, a
menor parcela de dúvida.

Essas resistências não são para serem observadas.
Elas não são para serem procuradas.

O único elemento a manifestar é o Abandono de si mesmo, o Abandono do Si e não, somente, da
personalidade.

É renunciar ao Acordar (ou ao estar Desperto) para percorrer a Onda do Absoluto.
Sobre esta Terra, houve vários Acordados (vários Despertos).

Quais são os seres humanos, encarnados na carne, que foram capazes de dizer: “eu e meu Pai somos UM”?
Somente aquele que sacrificou o Si (seu Acordar, seu Despertar), somente aquele que Abandonou si mesmo,

tornou-se um deles.
É o momento em que vocês não concebem mais (nem manifestam) uma crença em um Absoluto exterior a

vocês, enquanto que busca, enquanto que procura, enquanto que progressão.
É o momento em que vocês constatam, pela própria experiência, que nada existe, que tudo é apenas projeção.

Naquele momento, a Onda da Vida torna-se êxtase permanente e imanente.
É a renúncia total a todas as Ilusões, sem qualquer exceção.

Enquanto vocês acreditam e aderem ao fato de ser uma pessoa vivendo a Luz, enquanto vocês aderem e
vivem suas experiências (vivenciadas mesmo em meio ao Estado de Ser), vocês não podem aceder ao

Absoluto.
É-lhes preciso renunciar a tudo, não ser mais nada, para ser, enfim, o Tudo.

Houve muito poucos seres que realizaram, sobre esta Terra, esta Liberação efetiva.
Todos eles lhes falaram (qualquer que seja o século, qualquer que seja sua cultura) a mesma linguagem,

empregaram as mesmas palavras porque não há outras.

***



Pergunta: poderia desenvolver sobre a Transfiguração?

Bem amado, a Transfiguração é uma etapa importante.
Em meio à Transfiguração há, de alguma forma, contemplação da Luz, contemplação do Verbo, acesso ao

Supramental enquanto o ideal a conquistar, a manifestar, a conscientizar, a concretizar.
Isso é a Transfiguração.

É, de alguma forma, um face a face entre o Si (que se descobre) e a Luz.
É um face a face, também, entre a Noiva e o Noivo (ou o Noivo e a Noiva).

Chega um momento em que esta distância é vivenciada como o que ela é: uma incoerência e uma Ilusão.
Naquele momento, há Crucificação.

A partir deste momento, no momento da Ressurreição, vocês são Liberados.
Ou seja, a Onda da Vida torna-se êxtase e transverberação que é (eu os lembro) sua Essência, sua natureza e

seu Princípio.
Os dois não podem coexistir.

Vocês podem permanecer, um tempo definido (sobre esta Terra) como extremamente longo, em meio ao
Acordar, contemplando-se vocês mesmos na Luz (o que eu chamaria de uma ferida narcisista espiritual).

Chega um momento em que a contemplação pode cessar porque, naquele momento, vocês apreendem-se
(além de toda lógica, de todo mental e de todo Supramental e de toda Atração / Visão) de que o que vocês

contemplam não é nada mais senão o que vocês São desde toda Eternidade.
Naquele momento, vocês são Liberados.

Não para parar na Transfiguração.
Mas, isso não é uma ordem porque cada um é livre.

Vocês são livres para permanecer em tal plano.
Vocês são livres para não estar em parte alguma.

Mas vocês não podem ignorar (como o fez esta carne, por uma série de falhas) o que vocês são na Verdade.
O que A FONTE, ela mesma, nomeou a Promessa, é muito exatamente isso: não se lembrar, nem reviver,

simplesmente, sua origem, sua Fonte (nossa Fonte comum), mas, sim, tornar-se esta Fonte comum, fazendo,
assim, cessar todo jogo de espelhamento, todo jogo de projeção e toda Ilusão.

Para isso, vocês estão preparados para tudo perder?
Vocês estão preparados para tudo deixar, mesmo a Luz?

***

Pergunta: como correlacionar o Absoluto e a vida neste mundo?

Bem amado, como você vai se aperceber (se isso já não ocorreu), isso é estritamente impossível.
Naturalmente, até um certo estágio do Apelo da Luz (consistindo, simplesmente, na Transfiguração, no

Acordar, no Despertar), havia compatibilidade entre o mundo do Ilusório e o mundo do Absoluto.
Isso irá se tornar cada vez mais uma forma de desafio para manter qualquer Ilusório em meio ao Absoluto.

Aí também, quem tem medo?
Quem quer, a todo custo, manter o Absoluto e o efêmero no mesmo espaço, no mesmo tempo, na mesma

Consciência, se não o ego?
Será que o Absoluto se interessa por outra coisa que o Absoluto?

Será que o Amor se interessa por outra coisa que o Amor?
Será que a Luz se interessa por outra coisa que a Luz?

Obviamente, o ego vai, sempre, argumentar que há ainda que se manter, que há uma atividade a realizar (como
sentido de responsabilidade).

Mas, lembrem-se, também, de que lhes foi dito que o que vocês atravessam, nesse momento, os coloca, muito
exatamente, na idade correta, no lugar correto, no estado correto, para viver o que é para vocês viverem.

Aquele que está Livre, hoje, para viver isso, devia estar livre para vivê-lo.
Aquele que está ocupado com mil tarefas devia estar ocupado com essas mil tarefas para poder vivê-lo.

Enfim, do mesmo modo que vocês podiam passar vidas inteiras rezando (sem realizar o menor Si porque esta
prece era apenas uma projeção), do mesmo modo que há seres que vivenciaram (de maneira espontânea) o Si

(sem nada pedir a ninguém), o que chega, em meio a esta linearidade do tempo, é perfeitamente justo.
O que chega, neste tempo particular para cada um de vocês, neste Encontro com o Absoluto e com a

Ascensão da Terra é, muito exatamente, o que era justo para vocês.
Se, sequer, vocês vivem o êxtase, a transverberação, ou uma das Coroas, então significa que isso é totalmente

justo para vocês.



Nessas condições, quem poderia tornar-se, se não o ego, isso que é limitado?
A partir do momento em que vocês se apreendem disso, vocês apreendem-se, também, de porque alguns

grandes Liberados desta Terra disseram e repetiram que o que eles faziam, eles o faziam porque eles eram os
menores dentre vocês.

Eles nada faziam para eles mesmos, porque eles nada eram.
Enquanto vocês querem ser alguma coisa (mesmo a Luz que vocês portam, mesmo o conhecimento que

vocês adquiriram), vocês não estão prontos para viver o Absoluto.
É-lhes preciso tudo deixar, Abandonar o Si e não mais, somente, Abandonar-se à Luz, Abandonar-se ao nada.
Então, pelo efeito do Manto Azul da Graça, a Onda de Vida irá colocá-los, instantaneamente, na Verdade do

seu Ser, além de toda Presença.

***

Pergunta: é sempre correto Comungar com a Luz durante o Alinhamento das 19 horas (hora francesa)?

Bem amada, tudo depende do estágio em que está a Dissolução da personalidade.
A Comunhão com a Luz, o protocolo nomeado Nova Aliança, os princípios de Comunhão (de Fusão, de

Dissolução, de Deslocalização) e o Manto Azul da Graça, devem conduzi-los a viver o Absoluto.
Se tal for o seu estado, não há, então, que resolver Comungar, hoje.

Alinhem-se.
Nada peçam.
Nada façam.

 Aceitem nada ser, não mais existir e a Luz (que os chama, por uma das Coroas, naquele momento) não será
mais vivenciada como um Alinhamento, mas como um estremecimento da Onda da Vida, como uma água viva

vindo devolvê-los (restituí-los) ao que vocês São.
Somente o ego acredita reagir.

Nós fizemos o seu ego agir no sentido da Luz, do Abandono ao Si, do Abandono do si para A FONTE, a fim de
fazê-los passar por um Abandono exterior (qualquer que seja: de uma profissão, de um cônjuge, de filhos, de

pais, de uma situação).
Não é isso.

É preciso Abandonar-se à Luz.
Em seguida, Abandonar o Si, para viver o Não Ser.

Isso irá permitir-lhes realizar (se este Absoluto lhes der a oportunidade) o que é para realizar.
Mas, vivendo este Absoluto, não poderá emergir qualquer questão sobre o sentido do que é para fazer ou do

que não é para fazer.
Porque fazê-lo (ou não fazê-lo) pertence, sempre, a um julgamento de valor ou a um julgamento espiritual.

O Absoluto (a Onda da Vida ou a Onda do Éter) não tem o que fazer disso.
O que explica que as circunstâncias de vida (por exemplo) de algumas Estrelas levaram-nas a deixar, muito

depressa, este plano da Terra encarnada ou, então, a viver no que (à época) representava, para elas, o melhor
meio de proteção em relação ao mundo da personalidade (qualquer que seja a tradição).

A última pergunta que vem lhes fazer o Manto Azul da Graça é, efetivamente, esta: vocês querem Ser o que
vocês São, ou seja, o Não Ser?

Ou vocês querem continuar a manifestar alguma separação, mesmo estando conectados?
Ser o Absoluto permite Comungar com o átomo, com o conjunto dos sistemas solares, com não importa qual

ser Liberado que dança no Sol ou que dança em sua Eternidade.
Mas isso é apenas possível se vocês, vocês mesmos, ultrapassarem ou se Liberarem de toda Ilusão.

Aquele que não vive esta etapa, este estado (porque há uma resistência, porque há um medo, porque há uma
dúvida), não pode compreender a Onda da Vida.

Do mesmo modo que a Coroa Radiante da cabeça apenas pode ser aceita quando ela é validada por sua
própria percepção, do mesmo modo, viver a transverberação (ou o êxtase místico) imanente e permanente,

apenas pode ocorrer se vocês, definitivamente, saírem de todo Eu (jogo).
Quando alguns Liberados lhes disseram que eles não eram esse corpo, isso não foi uma afirmação mental.

Nem um conceito.
Mas, realmente, uma vivência, permitindo-lhes assistir à sua própria morte.

Sem medo.
Sem sofrimento.

Sem agonia.
Com uma Alegria total.

O que é preciso guardar (em um canto qualquer dos seus limites) é que, jamais, o Absoluto pode ser confinado
em qualquer limitado.



***

Pergunta: fala-se muito do êxtase em relação ao Absoluto. E sobre a íntase?

Bem amado, quando há íntase, há êxtase.
Quando há íntase, simplesmente, há uma retração total da Ilusão.

Quando há êxtase, há testemunho, não de uma experiência vivenciada, mas, do Absoluto.
A íntase ignora, totalmente, a Ilusão.

O êxtase envolve a Ilusão em sua dança da Eternidade, mas não tem o que fazer da resposta da Ilusão.
O Absoluto (manifestando-se em meio a um êxtase) dá a ver (para aquele que se mantém sobre o Limiar) a

veracidade da Onda da Vida: o Manto Azul da Graça, a Doação da Graça.
 Naturalmente, para aquele que se mantém muito distante, isso não tem qualquer sentido, qualquer veracidade,

qualquer ação, nem qualquer interrogação.
Há negação, até mesmo, da existência da possibilidade disso.

A íntase é o processo onde o ser se afoga no Absoluto.
São, por exemplo, alguns estados específicos, denominados Samadhi, e que, no entanto, estão muito além

do Samadhi manifestado por muitas Estrelas.
A polaridade natural do que é chamado de feminilidade, em meio a este mundo, é uma polaridade maior para

viver a íntase, sem ter necessidade de dar qualquer testemunho.
Mas, o processo de transverberação é idêntico, em um pseudo masculino como em um pseudo feminino.

Enquanto humanos encarnados, vocês não têm qualquer maneira de aferir para definir a Onda da Vida.
A única coisa que pode se aproximar (enquanto humanos tendo feito a experiência da carne) é, evidentemente,

o que é chamado de gozo dito sexual (embora grandemente transcendido por este estado).
Porque este êxtase não dura muito tempo.

Ele não compreende apenas um orgasmo, mas se refere, tanto ao corpo, como à alma e como ao Espírito
(enlevados no êxtase, transportados para as Moradas do Indizível), fazendo-o realizar sua própria natureza, sua

própria Essência e sua Verdade suprema.

***

Pergunta: o Fogo desenvolvido pelo inspirar e pelo expirar está relacionado com o Absoluto?

Não.
O Fogo é a própria natureza do Amor e da Luz: um Fogo devorador.

A esse Fogo falta a Água porque a Água é a origem do Fogo (e não o inverso).
A Onda da Vida é, portanto, esta Água do Batismo das Águas do Alto (aqui representadas, sobre esta Terra,

pelas águas do Núcleo cristalino da Terra) vindo revelar, em vocês, a Onda da Vida.
Fazendo o casamento, de algum modo, do que eu chamei do Noivo e da Noiva ou, se você preferir, da Água e

do Fogo primordiais.
Vocês podem multiplicar esses termos ao infinito (masculino / feminino, Lua / Sol, Fusão dos antagonismos,

reunificação do Andrógino primordial, fim da separação, fim do inspirar e do expirar) a fim de ser inscrito em um
Sopro perpétuo e permanente: aquele do Sopro, aquele da Transverberação, aquele do Êxtase e da Íntase,

reunidos na mesma Verdade, na mesma Onda, no mesmo estado entusiástico da Absoluta Indizível Verdade.
O Sopro é um elemento importante que lhes permitiu (para alguns) realizar a Respiração do Coração.

E esta Respiração do Coração é, sempre, fundamentada em pelo menos dois tempos (ou mesmo três
tempos).

Ao passo que o que nós falamos, agora (esse estremecimento da Onda da Vida, esta Onda da Vida ou Onda
do Éter, Doação da Graça ou Onda da Graça), manifesta-se, a vocês, como uma permanência e uma

imanência.
É alguma coisa que, efetivamente (se quisermos compará-la à Energia), circula, mas não no sentido de uma

circulação de Energia.
Porque esta circulação não segue (se isso não for em um primeiro tempo) um trajeto, mas, difunde-se e se

propaga, ao mesmo tempo, em todos os espaços deste corpo, em todos os espaços deste mundo como de
todos os mundos.

Há, portanto, sensação de propagação.
Em um primeiro tempo, esta Onda da Vida, nascendo ao nível dos pés, alcança o períneo, vindo estimular
processos Vibratórios e energéticos que não são, somente, Vibrações, que não são, somente, Energias.

A palavra que nós empregamos é esta Água do Batismo, esta Água lustral.
Este Fogo e esta Água, enfim alquimiados e reunidos na mesma Verdade (Fusão das polaridades opostas do



masculino e do feminino), tendo feito dizer a várias Esposas de CRISTO (cujas Estrelas são as dignas
representantes) que elas tinham se casado com CRISTO.

Esse casamento não é uma projeção ou um desejo de virgem, mas, é bem a realidade do que aconteceu.
A Energia circula segundo as linhas estabelecidas.

O Fogo vai se estabelecer, inicialmente, em meio a estruturas Radiantes (vindo magnificar, transfigurar os
chakras), denominadas: Coroa Radiante do Coração, Coroa Radiante da cabeça.

Vindo, em seguida, este estremecimento, esta Onda da Vida, esta Onda do Éter, que parece partir de um
ponto para atingir outro ponto e, depois, difundir-se em todas as células.

O que foi nomeado (em outra época, pelo Bem Amado SRI AUROBINDO) como a Iluminação do Supramental
(ou o Supramental das células) corresponde, em parte, a esse processo.

Durante a sua experiência de vida, o Bem Amado SRI AUROBINDO deu o Yoga Integral.
Ele construiu (ignorando o que era a imersão total em meio ao Supramental) a esperança de uma vida

regenerada e nova nesta Dimensão.
Isso fazia parte de suas crenças.

Mas, eu os lembro, ele mesmo, durante esta última experiência, uma de suas últimas experiências de vida, SRI
AUROBINDO renunciou, de alguma forma, à Onda da Vida, para permitir à humanidade realizar (se ela o quiser)

o que ela realiza hoje.
Hoje, vocês são chamados a superar isso.

A Luz os chama para ser Luz e não para ver a Luz.
A Luz os chama para ser o que vocês São.

Para sair de toda limitação, de toda forma, de todo Si.
Lembrem-se de que isso não é um outro objetivo, já que o objetivo final foi alcançado a partir do momento em
que o Comandante dos Anciãos (ndr: OMARAAM MIKAËL AÏVANHOV) falou-lhes da liberação individual da

Terra, de cada um daqueles que ela carregava dentre aqueles que deviam Despertar e que estão Despertos.
Esta etapa, denominada última, é apenas, de algum modo, um resultado que será, de qualquer maneira,

alcançado para cada um, no momento final deste tempo.
O que, apesar de tudo, não prediz o seu futuro que, como vocês sabem, está inscrito em meio mesmo à sua

Vibração.
A Onda da Vida apenas faz transportá-los do último limite, denominado Corpo de Estado de Ser, para a

Eternidade.
Aqui mesmo.

Sobre este mundo.

***

Pergunta: existe uma ligação entre o Absoluto e a Absolvição?

Bem amado, sim.
No sentido de uma paródia.

Nenhum ser humano pode lhe dar a Absolvição, mesmo investido da maior das Graças.
Do mesmo modo que não existe qualquer pecado (nem mortal, nem outro).

Há apenas na concepção dos cérebros humanos (diga-se religioso) que pode existir esse tipo de aberração:
de bem, de mal, de Luz, de Sombra, de separação (qualquer que seja).

Poderíamos resumir isso de outra forma: jamais creiam no que lhes diz o seu corpo.
Jamais creiam no que lhes dizem os seus pensamentos.

Não creiam em nada.
Absolutamente em nada.

O Absoluto não pode se descobrir por uma compreensão, nem mesmo por uma definição (qualquer que seja).
É, unicamente, quando vocês tiverem eliminado tudo o que é efêmero.

Então, é claro: sua própria Presença enquanto identidade, enquanto corpo, enquanto pensamento ou enquanto
conceito, até mesmo, de se reencarnar.

É quando vocês eliminarem o próprio princípio da alma, o próprio princípio de uma evolução.
Quando vocês tiverem rejeitado tudo isso que é efêmero, restará apenas a Verdade.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***



Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Graça, juntos, na Unidade, vivamos um momento do Manto
Azul da Graça, Doação da Graça à Graça, Onda da Graça, Onda da Vida.

A isso eu os convido.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1373

10 de março de 2012
(Publicado em 11 de março de 2012)

***

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1373
http://portaldoanjos.ning.com/


Eu sou ANAEL, Arcanjo.
A ação do Manto Azul da Graça, a Onda da Vida, e tudo o que se desenrola, neste momento, no Interior de

quem vocês são, podem ser elementos levando-os a questionarem-se.
Portanto, eu venho então a fim de responder, se isso for possível, ao que se refere a vocês, às suas

perguntas.
Eu os saúdo e escuto suas perguntas.

***

Pergunta: as vibrações amenas e a sensação de frio, nas pernas, são as primícias da Onda da Vida?

Bem amado, a Onda do Éter nasce, evidentemente, ao nível dos pés e sobe ao longo das pernas assim que
os laços existentes nos tornozelos se afrouxam, desaparecem.

Isso pode ser interpretado, por aquele que percebe, como uma onda fresca, leve, superficial, subindo, brutal
ou progressivamente, até o seu objetivo que é então, como vocês o sabem, a Transcendência da carne ao

nível do que vocês nomeiam seus dois primeiros chakras.
Naturalmente, isso pode ser percebido de diferentes maneiras: tanto sob forma de incômodos como de

estremecimentos, como de eletricidade.
O que é importante, no que se refere à Onda do Éter, é o ponto de nascimento situado na extremidade inferior

do seu corpo e que vem, eu os lembro, do núcleo central da Terra.
Dessa maneira, então, não há dúvida.

Entretanto, a Onda do Éter deve chegar e Transmutar a carne e tudo o que faz o jogo da encarnação e o
conjunto das ilusões deste mundo, inscritos ao nível do que vocês nomeiam sobrevivência, inscritos ao nível

do que vocês nomeiam karma e que se refere, exclusivamente, eu os lembro, à personalidade.
A Onda do Éter, chegando nesses dois primeiros chakras, vai então trabalhar para a sua Liberação de toda

ilusão.
Naquele momento, durante a sua ascensão e a sua difusão no conjunto das suas estruturas ilusórias,

manifestam-se os efeitos diretos anunciados como Casamento místico, êxtase ou íntase, ou, ainda, deleite
supremo.

Essa é a completa Verdade do que você vive e que se prepara.
Cada um de vocês apronta esta Onda do Éter de diferentes maneiras.

Existe um tempo variável de instalação desta Onda do Éter, permitindo liberar o que é chamado de ‘água da

ANAEL - 14 de março de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-LQVWtI082Y0/T2MSr2r5m_I/AAAAAAAAAsM/NKBhXg0sTRw/s1600/anael-14.03.2012.jpg


Vida’.
Água da Vida nascendo no que foi denominado, anteriormente, a Kundalini.

Assim, vocês realizam a Grande Obra, a Obra no Branco, unificando as energias procedentes do Céu e
aquelas procedentes da Terra, através do seu Ser, através desse Templo, permitindo-lhes, então, realizar a

natureza real de quem vocês São.
Esta percepção, como nós lhes dissemos, não é nem da ordem de uma energia, nem da ordem do que é

nomeado o Supramental.
Ela é uma outra qualidade, uma outra intensidade, uma outra Liberação e uma Última Transformação.

***

Pergunta: o que fazer quando sentimos, permanentemente, os Pontos BEM, MAL e AL do rosto?

A imagem do Triângulo invertido, aquele chamado da falsificação, restabeleceu uma série de Vibrações.
Durante a fase da subida da Onda do Éter e da Transcendência da carne, ao nível dos dois primeiros chakras,

uma série de reajustes, ao nível Vibral, continua.
Independentemente dos Pontos referidos, eles são diferentes para cada um de vocês e traduzem, de algum
modo, simplesmente, o que ocorre em meio a essas últimas transformações, nesse Templo, resultando, para

cada um de vocês, em uma especificidade, além de viver a Essência de quem vocês são, dando-lhes,
também, a viver, aqui como em outros lugares, o que foi previsto para vocês.

A Onda do Éter apenas necessita de outra atenção do observador.
Nada há que agir, nada que precipitar, nada que decidir.

O que se traduz como modificações em meio aos Pontos de Vibração, Portas ou Estrelas ou outros, é apenas
o reflexo da ação da Onda do Éter e do início desse Casamento místico entre a Consciência vindo do Céu e a

Consciência vindo da Terra, reunificando-se no Seu Templo, percorrendo o conjunto das suas células e
Transfigurando esse corpo de carne em um Corpo de Ressurreição.

O Corpo de Estado de Ser, é claro, está inteiramente presente, dando-lhes a viver uma percepção estendida
da sua própria Presença, muito além do corpo, muito além da estrutura Vibral, muito além da estrutura dita

energética.
Vocês estão, efetivamente, revestidos do Manto Azul da Graça e vocês descobrem que existe outra coisa
onde a sua Consciência É, não tendo mais nada a ver com o que já existe, que isso seja nomeado energia,

parte do corpo, estrutura Vibral, coleção das estruturas Vibrais, que isso seja ao nível das Coroas Radiantes,
ao nível dos Triângulos elementares, das Portas como das Estrelas.

***

Pergunta: no Abandono à Luz, é correto levar ainda a Atenção ao Coração?

Bem amado, o mais lógico e o mais simples, como isso foi dito, é Abandonar-se Si mesmo.
O Abandono de Si mesmo não é mais uma Atenção nem uma Intenção.

É preciso muito, naquele momento (se você o deseja, mas isso não é indispensável), fazer ressoar, em você, o
que evoca a Humildade e a Simplicidade.

A Onda do Éter é abrangente.
Ela é a Onda da Vida que sustenta, como nós lhes dissemos, o conjunto dos Mundos, o conjunto das

Consciências.
Ela é, efetivamente, sua Natureza, sua Essência, este Absoluto.

***

Pergunta: qual é a relação entre a Onda da Vida e os 21 dias evocados por GEMMA GALGANI?

De maneira geral, bem amado, a Onda do Éter instala-se em certo número de dias.
Do mesmo modo, nesses tempos mais reduzidos, a encarnação (resultando na morte) acompanhava-se de um
período, bem conhecido, de 40 dias, que era necessário para dissolver, na totalidade, o complexo inferior (ou
seja, o corpo astral, o corpo etéreo, o corpo mental), reconstituindo a experiência da encarnação em meio à

ilusão, ao nível do que era chamado de corpo causal, pertencente, ele também, ao complexo inferior.
Do mesmo modo, a Onda do Éter completa sua plena revelação, em quem vocês São e no que vocês São, em

21 dias.
Obviamente, esse tempo não é rígido, nem fixo: ele corresponde a ‘sete vezes três dias’, que é o tempo

necessário para escalar, de alguma forma, o seu estágio inferior desse Templo.
Lembrem-se: a instalação da Onda do Éter é um processo natural vindo da liberação da Terra, que está ligado,



Lembrem-se: a instalação da Onda do Éter é um processo natural vindo da liberação da Terra, que está ligado,
como vocês o sabem, ao Núcleo Cristalino da Terra que é, ele mesmo, o retransmissor Vibratório de uma Porta

das Estrelas denominada Sirius.
Esta Onda do Éter difunde-se no conjunto da Terra.

É ela, devido à Liberação da Terra, que torna observável, para vocês, o conjunto dos fenômenos que vocês
veem, neste momento, desenrolar-se sobre esta Terra.

Sua acentuação está, efetivamente, em andamento.

***

Pergunta: as dores nos pés relevam de resistências à Onda da Vida?
 

Bem amado, toda manifestação ocorrendo ao nível dos pés (exceto, evidentemente, o que vocês nomeiam
entorse, fratura ou outro problema) releva, exclusivamente, da modificação que ocorre em meio ao Núcleo

Terrestre, Núcleo Intraterrestre da Terra, assim como do Manto da Terra.
Os seus pés captam, muito naturalmente, a modificação da distribuição de uma série de Partículas ao nível do

solo.
Os seus pés retransmitem esta Onda.

Se, contudo, existe em vocês uma sensação de incômodo ou de dor, naquele momento, vocês podem,
perfeitamente, favorecer o que é natural, sem se servir de outra coisa senão da própria Terra.

O que isso significa?
Isso significa colocar os seus pés, nus, no orvalho da manhã, ao nascer do Sol.

Isso irá permitir acumular, de algum modo, ao nível dos seus pés, a Onda do Éter.
E isso, muito naturalmente, irá percorrê-los.

***

Pergunta: neste momento, é melhor evitar as massagens dos pés e das pernas ou será que isso é
complementar?

Isso pode ser totalmente complementar.
Mas lembrem-se de que esse processo de subida da Onda da Vida ou da Onda do Éter ocorre a partir da

Terra.
É, então, lógico e natural, colocar os seus pés no chão.

Alguns de vocês vão perceber esta Onda do Éter, mais facilmente, deitado do que em pé.
De qualquer maneira, lembrem-se de que esta Onda, nascida do Coração da Terra, propaga-se até o solo.

O momento privilegiado do nascer do Sol (correspondente à deposição do orvalho) é o momento em que lhes
é mais fácil recolher esta Onda do Éter.

Nós não lhes falamos sobre isso porque, durante as primeiras semanas da ação do Manto Azul da Graça, era
preciso que vocês fossem o mais natural possível em relação a esta Onda do Éter.

Se, entretanto, em vocês, existe o que eu chamei de incômodo, naquele momento, utilizem a Terra e o seu
orvalho.

***

Pergunta: eu tenho problemas circulatórios e de inchaço, nos pés e nas pernas.
 

Isso é diretamente oriundo do despertar da Terra, ao nível do que vocês denominam e nomeiam vulcões.
Agora, a Onda do Éter, como eu lhes disse, está atuante.

Ela tem uma ação que vocês poderiam denominar terapêutica.
Deste modo, então, se a Onda do Éter flui em você, ela chegará, muito facilmente, a superar essas anomalias,

assim que ela chegar ao nível dos dois primeiros chakras.
Nenhum estado, nenhuma alteração, nenhuma patologia, qualquer que seja, pode limitar a Onda do Éter.

Mais uma vez, trata-se de um processo natural.
Vocês não estão, ao mesmo tempo, vivendo isso, mas o tempo que é atribuído para viver isso será cada vez

mais curto.
A intensidade da Onda do Éter será gradual.

Seu acúmulo, ao nível da camada do solo da Terra, fará com que, a um dado momento, isso irá se tornar
coletivo.



Eu o repito, não existe qualquer alteração, qualquer doença, qualquer obstáculo possível à Onda do Éter.
Esse processo natural estabelece-se, no seu momento, naquele que é o seu.

Não pode, do mesmo modo, existir qualquer resistência psicológica, kármica ou outra.
A Onda da Terra irá agir, irá subir e a partir do momento em que ela alcançar a zona dos dois primeiros chakras

do seu corpo, naquele momento, ela vai acarretar, sistematicamente, a Transcendência final da sua carne,
fazendo de vocês um Liberado Vivente.

A Onda do Êxtase e o Casamento místico serão, então, consumados.

***

Pergunta: eu sinto, do lado direito da cabeça, como uma presença, um frio.

Bem amado, no processo de desdobramento (se o podemos dizer) da Onda da Vida, vocês irão constatar,
cada vez mais fácil e rapidamente, que os Véus que separam as Dimensões não existem, para vocês, quase

mais.
Eles irão desaparecer, dando-lhes a ver (além dos seus olhos), a perceber (além dos seus sentidos), a

realidade de quem vocês São, separando e eliminando toda distância.
Dando-lhes, concreta e realmente, a possibilidade de ser, enfim, Multidimensional.

Não há, então, que se interrogar, com qualquer atitude mental, sobre o que é vivenciado.
Há, simplesmente, que viver a experiência porque, em meio à Onda da Vida, à Onda do Éter, o Casamento

místico pode tomar diferentes formas, que isso seja nesse corpo, no Sol, ou em outros lugares.
A partir do momento em que o Êxtase for sua Natureza, naquele momento, vocês irão viver o que é para viver,

para cada um de vocês.
Vocês irão constatar, também, a partir daquele momento, que aí aonde se focar sua Atenção, naquele

momento, muito além desse corpo, vocês irão conduzir, em Consciência (com ou sem corpo, com ou sem
forma), a ser o que vocês pensam, não importa qual lugar da Terra, não importa qual espaço Dimensional.

Isso é a Multidimensionalidade.
Vocês não estarão mais, como nós lhes havíamos precisado, desde algum tempo, localizados neste corpo,

nesta forma.
Vocês estarão além de todo limite, de toda forma.

Esta conscientização irá ocorrer, aí também, naturalmente.
Ela não requer de vocês qualquer ação, qualquer vontade, qualquer interpretação, qualquer explicação.

A única maneira de viver a Onda do Éter é deixá-la perceber, em vocês, que ela é a Sua Natureza.
A Onda do Éter que é, eu os lembro, a sua Natureza, nada pede senão para ser o que vocês São, porque isso

é, realmente, o que vocês São.
Vocês irão constatar por vocês mesmos que, se vocês aceitarem se abandonar, naquele momento, nenhuma

questão mais terá sentido.
O Êxtase será tal que não poderá ali haver a menor questão, a menor interrogação.

Cabe a vocês saber em quanto tempo vocês irão atravessar esta etapa.
Mas lembrem-se, entretanto, de que, desde que a Onda do Éter nasceu, ela vai levá-los, durante essas três

semanas, a tudo largar.
Chegará um momento em que vocês estarão, efetivamente, por um tempo extremamente breve, presos ao que

eu denominaria as últimas dúvidas e as últimas interrogações.
Nós não especificamos isso, assim como para o orvalho, por enquanto, de maneira a deixá-los viver e firmá-los

no que era vivenciado, nas explicações que nós daremos posteriormente e que eu começo a dar.

***

Pergunta: MARIA havia especificado que a data de 14 de março era importante. O que é?
 

Isso é importante.
O que acontece sobre a Terra, o que acontece na Sua Consciência, neste dia, corresponde, inevitavelmente,
às transformações, importantes e essenciais, quanto à Revelação, ao Desvendamento de quem vocês São.
Quer vocês tenham vivenciado, já, a Onda do Éter, ou não, se vocês aceitarem o que se manifesta a vocês

(fazendo calar toda interrogação, todo mental), desde esta noite, tudo irá lhes parecer, cada vez mais
claramente, como uma evidência.

Desviando, definitivamente, o seu mental, desviando, definitivamente, o próprio sentido de ser ainda um corpo
ou uma pessoa.

Isso irá fazer, no entanto, desaparecer este corpo e esta pessoa, mas vocês terão percebido, na totalidade e
finalmente, que vocês não são nem este corpo, nem esta pessoa, nem esta vida, nem nada do que vocês

acreditaram, até agora.



acreditaram, até agora.
Isso não será uma interrogação, mas uma evidência, e isso se abre desde esta noite.

É por isso, também, o sentido da minha vinda neste dia.

***

Pergunta: se tudo está consumado, nós vivemos então as fases finais?

Tudo está consumado, sim.
Resta apenas manifestá-lo e isso, ainda uma vez, nós lhes dissemos, desde muito tempo, que esse momento

coletivo dependia apenas da Terra e no final, é claro, do Sol.
O trabalho notável que foi realizado, sobre esta Terra, limitou o que vocês denominariam, em termos da

personalidade, o tempo das provações.
Esse foi extremamente reduzido.

Dessa maneira, então, vocês não terão que passar uma série de etapas.
Mais uma vez, a Terra decide e, mais uma vez, Tudo está consumado.

Individualmente, a partir do momento em que a Onda do Éter se manifestar, vocês irão se apreender, por sua
própria Natureza, de que Tudo está consumado.

Restará levar este corpo, esta pessoa, ao seu destino final que é o seu, em função do próprio tempo da Terra
e do próprio tempo do Sol, ao Último fim.

Ninguém conhece esta data.
Isso pode ser esta noite, isso pode ser dentro de algumas semanas, isso pode ser dentro de alguns meses.

Mas qual a importância de tomar qualquer data a partir do momento em que vocês vivem a sua Natureza, a sua
Essência Eterna?

Neste estado que é a sua Natureza, o tempo não pode mais ser tomado.
Como vocês irão constatá-lo, após a conclusão do trabalho, se o podemos dizer, da Onda do Éter, tudo se

modifica em vocês (e não somente nesse corpo, mas no conjunto das funções fisiológicas).
Então, naquele momento, o que vai significar, realmente, para vocês, uma data?

O que vai significar, para vocês, dormir, comer?
Mais nada.

Vocês estarão em Êxtase permanente, serão Multidimensionais.
Não existirá mais, em vocês, a noção de Passagem, porque essa é a Última Passagem.

Qualquer outra Passagem posterior (que isso seja a perda desta Terra, ou a perda do que vocês nomeiam
vida) não terá mais qualquer importância, porque vocês serão Eternos, desde este momento, desde o

momento em que a Onda do Éter tiver concluído, de algum modo, sua ronda e tiver revestido este corpo da
Verdade.

Alguns de vocês viajam, que isso seja em Consciência, com ou sem Corpo, de Estado de Ser, ou não.
Alguns de vocês começarão a viajar, com este corpo, por um processo bem conhecido dos místicos, em

séculos anteriores, denominado ‘bilocação’.
Tudo o que lhes parecia, ainda ontem, excepcional, digno de exceção de muito grandes seres, será o seu

cotidiano, se esse já não for o caso.
Naturalmente, aquele que não vive isso ou que contempla isso, estará sempre em defasagem em relação à

Onda da Vida.
Porque a Onda da Vida é, para o ego, o seu fim definitivo e irremediável e, é claro, isso pode provocar uma
série de resistências, mas que, em caso algum, poderão bloquear a Onda do Éter quando o momento, para

vocês, chegar.
Assim, as questões que vocês podem se colocar, ainda hoje, são, evidentemente, oriundas do que é limitado

em vocês, do que é efêmero.
Quando a Onda da Vida toma vocês, ela os transporta, pelo princípio da Transverberação, a viver o Absoluto,

na totalidade.
Naquele momento, não pode existir a menor dúvida, a menor questão, porque vocês sabem que vocês

reencontram o que vocês são.
Toda a humanidade irá efetuar essa Passagem, sem qualquer exceção.

Simplesmente, o futuro irá se estabelecer de maneira diferente.
Há numerosas Moradas, há numerosas Dimensões, há numerosos estágios, mas vocês nunca mais estarão

separados, divididos, fragmentados, no momento oportuno.
Aqueles de vocês que estão mais adiantados, começam somente a experimentar o que vocês São, que isso

seja nas viagens, que isso seja na multilocalização da Consciência, que isso seja na bilocação, que isso seja no
conjunto dos processos naturais da vida, além de toda falsificação.

CRISTO lhes disse: no fim dos tempos, vocês fariam coisas muito maiores do que Ele.
O que age, naquele momento, não é de modo algum o ego, de modo algum a personalidade, mas a Natureza

de quem vocês São: a Onda da Vida, este Êxtase permanente, este Deleite permanente da sua Natureza



essencial que é a nossa, também.

***

Pergunta: pode ali haver diferença de intensidade de recepção desta Onda da Vida conforme o local onde a
vivemos, por exemplo, em uma cidade, em um imóvel...

Não.
A partir do momento em que ela tiver nascido, que vocês estejam no avião, no barco, ou em outros lugares, ela

prosseguirá seu caminho.
O que eu lhes disse em relação ao orvalho é, simplesmente, um meio de facilitar seu estabelecimento.

Mas assim que ela tiver nascido, de qualquer forma, mais nada irá cessá-la.
Bem amado, não há lugar algum onde você esteja ao abrigo da Onda do Éter.

A Onda do Éter é a sua natureza.
Se ela o apreende, mais nada tem importância, nem país, nem casa, nem família, nada mais senão o que você

É.
Somente o ego faz esta pergunta, considerando que há um lugar preferível, que há alguma coisa a fazer.

A Onda do Éter não se preocupa absolutamente com tudo isso.
Não há melhor lugar, no momento, do que no Interior de si, onde quer que esteja o si, para viver a Onda do

Éter.
Ela é totalmente independente da idade, das circunstâncias, dos lugares e de tudo o que faz o que vocês

nomeiam vida social, afetiva, familiar ou conexo.
O limitado nada pode, estritamente, quando o Absoluto se revela.

Porque você é o Absoluto.

***

Pergunta: esta Onda da vida nasce em momentos diferentes para cada um?

Foi exatamente o que eu disse.

***

Pergunta: os 21 dias de desenvolvimento são contínuos ou isso pode ser por partes?

Não.
Isso é contínuo.

O que nasceu não pode desaparecer.
Isso é sem volta.

***

Pergunta: a zona da virilha tem um papel particular nesta subida da Onda da Vida?

Bem amada, a partir do momento em que a Onda da Vida chega à raiz dos membros inferiores, ela penetra o
períneo, instala-se ao nível dos órgãos genitais, do sacro e do conjunto da pelve como da raiz dos membros.

É deste estágio, deste local, que ela vai se difundir como uma onda permanente tomando todo o corpo.

***

Pergunta: há uma particularidade entre o lado esquerdo ou direito da virilha?

Isso não tem qualquer importância.
Alguns cursos, algumas zonas são mais permeáveis do que outras, em um primeiro momento.

Mas, em última análise, nenhuma parte deste corpo, nenhuma parte desta personalidade, irá escapar ao que
vocês são.



Ainda uma vez, deixem trabalhar a Onda do Éter.
Nenhuma questão irá resolver o que quer que seja.

A compreensão estritamente nada mais representará para vocês.
A ferramenta mental tornar-se-á obsoleta.

A Onda da Vida é um estado de Graça permanente.
O mental é ação / reação.

Vocês, definitivamente, não fazem mais parte deste mundo e deste mecanismo de funcionamento (muito em
breve).

***

Pergunta: a persistência da sensação desta Onda até o primeiro chakra, aliada a dores ao nível do segundo
chakra, pode causar um bloqueio da subida desta Onda?

Bem amado, não pode existir obstáculo à Onda da Vida.
Somente a personalidade crê nisso.

Só o que é limitado, em você, pode imaginar isso.
Haverá, efetivamente, um momento em que o que estava, de algum modo, encistado, em meio aos arquétipos
do primeiro chakra coletivo da humanidade e do segundo chakra coletivo da humanidade, deverá ser liberado.

Mas isso não é do seu corpo.
E isso não é pessoal.

***

Pergunta: e quanto às náuseas?

Isso corresponde ao impacto do Manto Azul da Graça ao nível das Portas ATRAÇÃO / VISÃO, tornando-se a
Onda da Vida, este Êxtase permanente.

As necessidades fisiológicas habituais deste corpo serão, a curto prazo, extremamente modificadas.
É muito simples: se existem náuseas, por que querer comer?

Se existe, o que vocês nomeiam, em meio à personalidade, insônia, por que querer dormir?
 Se a Onda da Vida (que é sua natureza) os transporta na Alegria, no Êxtase, na Íntase, os faz Casar com o

CRISTO, com o Universo, com MARIA, com qualquer outra Consciência, por que querer reprimir isso?
Por que querer compreendê-lo?

Vocês não podem compreender o que vocês São: vocês apenas podem vivê-lo.
Só o mental aturdido continua, até o seu fim, a colocar questões.

No momento (e isso é uma imagem, mas que corresponde muito bem ao que vocês vivem ou irão viver), no
momento em que a hora de passar pela Porta da morte chegar, este corpo enfraquecido, vocês deitados

prestes a partir, será esse o momento que vocês irão querer se levantar para solucionar o que vocês têm a
solucionar?

Nada há a solucionar, em meio à Onda do Éter.
Somente a personalidade o crê.

Aquele que se coloca a questão de dizer: mas eu tenho tal coisa a fazer, tal responsabilidade, tal família, não
se apreendeu do intuito do que é e do que representa a Onda da Vida.

Podemos dizer, de qualquer forma, que a Onda do Éter (que é sua natureza, sua essência e sua Verdade,
como para cada um de nós, Arcanjos e outros) elimina tudo o que a personalidade chamou de tabu.

Vocês não são mais limitados.
Vocês são Ilimitados.

As diferentes manifestações, mesmo sobre este mundo ou em outros lugares, irão se encarregar de prová-lo a
vocês.

Naturalmente, aquele que está instalado, no momento, na personalidade (e mesmo em seu papel de Ancorador
de Luz, mesmo com as Coroas Radiantes ativadas) não pode apreender-se das minhas palavras.

Aquele que vive a Onda do Éter o compreende perfeitamente.
Para o ego, a Onda do Éter é uma ilusão total.
Para a Onda do Éter, o ego é uma ilusão total.

Lembrem-se: o ego sempre estará inscrito entre o nascimento e a morte.
Vocês não são nem o que nasceu, nem o que morre.

Vocês são o Caminho, a Verdade e a Vida.



Vocês estão prometidos ao Esposo.
Vocês são, como nós o dissemos, o Noivo e a Noiva.

Assim é o Casamento místico.
É impossível, nas circunstâncias que vocês vivem ou que há de vir, refutar o que vocês são.

Mesmo se o ego o crê.

***

Pergunta: é correto pensar que a melhor maneira de viver as evoluções atuais, para aqueles que têm
consciência, seria não mais agir neste mundo?

Quem disse isso?
Nós sempre dissemos para continuar a fazer.

Vocês não são esse fazer.
Se o Apelo da Luz, e em particular a Onda do Éter (que não é o Apelo, somente, da Luz, mas o apelo da sua
verdadeira natureza) o decide por vocês, alguns serão fieis em seu posto até o momento final porque é seu

fazer.
Outros, naquele momento, estarão presos, se o podemos dizer, em um êxtase tal que eles serão imersos

neste êxtase.
O mundo não existirá mais para eles e eles não se colocarão mais questão.
Mas você não tem que decidir colocar-se em uma cama ou parar de fazer.

A Onda do Éter tem efeitos diferentes ao nível deste mundo manifestado, para cada um de vocês.
O importante é que, quando a Onda do Éter está estabelecida, vocês estão totalmente conscientes de que

vocês não são nem este fazer, nem este corpo, nem esta pessoa, nem deste mundo, aliás.
E, no entanto, vocês podem fazer, mas vocês não são esse fazer.

E, no entanto, outros não poderão mais nada fazer.
Existem, efetivamente, fenômenos que nós já nomeamos ‘estases individuais’, se o podemos dizer, que irão se

tornar cada vez mais intensos para alguns de vocês.
Mas eu lhes garanto que, naqueles momentos, em que a Onda do Éter os arrebata em êxtase, isso não lhes
causará qualquer problema quanto a prosseguir uma atividade qualquer sobre este mundo, se tal for o seu

caso.
Mas vocês não podem pré-julgar, no momento, o que a Onda do Éter irá decidir, porque não são vocês que

decidem.
Então, aí tampouco, não se coloquem questão em relação a isso.

Não é nem correto nem errado pensar em nada fazer.
Façam o que a Onda do Éter, que é sua natureza, faz.

Nada projetem.
Nada antecipem.
Vivam o instante.

Não saiam deste instante.
Que isso seja no êxtase, no transporte e no arrebatamento.

Que isso seja no fazer o mais ordinário da vida, vocês irão manter a Onda do Éter porque é a sua natureza.

***

Pergunta: a Passagem da Porta Estreita ainda é relevante?

Ela é realizada pelo Manto Azul da Graça.
O que é também responsável por suas dores no que é denominado Ponto OD do peito (8º Corpo), responsável

por suas náuseas, responsável pelas sensações que vocês têm ao nível do diafragma.
Tudo isso está conjugado.

O Manto Azul da Graça devia, efetivamente, favorecer a Passagem da Porta Estreita, do mesmo modo que
devia favorecer a emergência da Onda do Éter, ao nível da superfície da Terra, mas nós não sabemos quando.

 Isso está realizado.
Retenham que vocês são a Onda do Éter.

Se a Onda do Éter apareceu, é que o seu momento chegou.
Não coloquem mais qualquer questão.

Contentem-se em ser o que vocês São.



Além do ser, além do Si, além de todo efêmero.
Todo o resto, absolutamente todo o resto, irá se desenrolar segundo o que está previsto, para vocês, pela sua

própria natureza, sem qualquer intervenção da sua consciência limitada, que, aliás, não existirá mais.
Somente o ego pode ficar apavorado e aterrorizado em relação às minhas palavras.

Tudo isso foi amplamente desenvolvido desde agora três semanas pelos Anciãos, desde duas semanas por
nós mesmos, e desde alguns dias pelas Estrelas.

O ego, até agora, pensava poder açambarcar a Luz e manter sua própria ilusão.
Isso é falso.

Compreendam bem que se nós lhes tivéssemos falado disso, jamais vocês teriam realizado esse caminho.
O ego os teria impedido, por sua natureza e sua própria estrutura, fundamentadas no medo, na dúvida e no

princípio de sobrevivência do efêmero.
Lembrem-se: quando a Onda do Éter chega, nada façam.

Façam o que vocês têm a fazer na vida exterior, mas, sobretudo, nada empreendam em relação à Onda do
Éter.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhes agradecemos.

***

Bem amadas Ondas Viventes, a Graça é a sua natureza, o Absoluto é a sua Morada.
Eu saúdo, em vocês, o Absoluto e a Graça.

Que a Graça seja.
Até breve.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1382

14 de março de 2012
(Publicado em 15 de março de 2012)

***

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1382
http://portaldosanjos.ning.com/


Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, bem amadas Eternidades, eu venho a vocês,

em uma forma de sequência lógica (enquanto Arcanjo da Relação, da Comunicação e do Amor) continuar o
que falaram dois Anciãos: IRMÃO K e UM AMIGO (ndr: ver suas intervenções deste dia) (*).

Não tanto para desenvolver outras coisas, mas para que, através dos seus questionamentos, eu possa, de
algum modo, apoiar e amplificar o mecanismo de ressonância do Absoluto.

A Onda da Graça conduz e opera, pela minha Presença, simulando a Terra e o seu Núcleo a cantar o Canto da
Liberdade, o Canto da sua Liberdade.

No sagrado deste espaço, neste lugar e em outros lugares, eu acolho a sua Presença, a sua Eternidade.
Assim, cada interrogação será a oportunidade de viver a Onda, sua Magnificência e sua Paz.

Eu estou, portanto, com vocês, ao mesmo tempo que a Onda.
Eu os escuto.

***

Pergunta: qual é a diferença entre viver a Liberação e viver o Absoluto?

O Absoluto, bem amado, é a sua natureza fundamental.
A Liberação é, justamente, viver o Absoluto.

O Absoluto não é uma palavra.
O Absoluto não é uma representação.

Ele não é, tampouco, um estado.
Ele é, efetivamente, o Último, a realidade que subtende tudo, absolutamente tudo.

Sem o Absoluto, não poderia existir o menor ego, a menor pessoa, a menor manifestação, a menor criação.
A Liberação (ou Ressurreição) não é morrer, mas, sim, nascer para a Verdade.

Empregando uma linguagem metafórica, vocês são, efetivamente, uma pessoa que, etimologicamente, é
aquele que usa uma máscara.

Essas máscaras são visíveis umas às outras.
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Atrás dessa máscara não há uma pessoa: há o Absoluto.
O Absoluto está separado, ele mesmo, para criar o próprio sentido da Consciência.

O Absoluto não é a Consciência.
Ele é o que está antes da Consciência.

***

Pergunta: qual é a diferença essencial (se houver uma) entre o real e o Absoluto?
 

Bem amado, tudo (absolutamente tudo) o que experimenta a Consciência é considerado, por ela, como real.
Desse ponto de vista, o real existe.

Existir é manter-se fora de alguma coisa.
A existência é, portanto, formal e etimologicamente, uma projeção fora da Verdade Absoluta.

Este corpo ao qual vocês estão identificados (e que é passageiro) é uma verdade, mas, uma verdade relativa.
Pouco a pouco, a Consciência vive outros estágios, outros estados, outras aquisições, outras manifestações.
Chega um momento (que não é necessariamente sucessivo) em que a Consciência percebe que ela própria

não existe.
Esse fato, além de toda realidade, é a única Verdade Absoluta.

Bem amado, eu o remeto, para isso, ao que eu disse em relação à “verdade relativa” e “Verdade Absoluta”
(ndr: intervenção de 10 de agosto de 2010, especialmente) (**).

O que você vive é a sua verdade.
O que vive cada um de vocês é a verdade de cada um e ela não é contestável.

De verdade em verdade (relativa a cada vez), vocês se aproximam de outra coisa.
Esta outra coisa (denominado Desconhecido) não pode ser, de forma alguma, apreendida, percebida ou

vivenciada, pelo que já era conhecido.
É-lhes preciso ir para o outro lado, deixando cair todas as máscaras, todas as ilusões, todas as pessoas, todas

as histórias: Crucificação e Ressurreição.
Então, naquele momento, torna-se possível o acesso à Realidade Final que é Liberação, que é Êxtase.

Isso não pode ser conceituado, nem mesmo imaginado.
Por outro lado, a partir do momento em que a Onda da Vida agiu e transcendeu a carne, vocês são o Absoluto.

Isso não é uma afirmação, mas irá se tornar, para vocês mesmos, naquele momento, uma evidência, muito
além de uma constatação.

Porque vocês são esta evidência.
O fim do Conclave Arcangélico pôs fim a uma Radiação Arcangélica circular que foi substituída (ou à qual se

substituiu) por uma emissão linear (ou mais espiralada) da ação Arcangélica, vindo, de algum modo, sustentar a
ação de METATRON e magnificar a ação das Estrelas sobre o Manto Azul da Graça: GEMMA, MA e MARIA

(ndr: GEMMA GALGANI, MA ANANDA MOYI, MARIA).
A realização do novo Triângulo da Tri-Unidade (chamado de Nova Eucaristia ou Nova Aliança, concretizada e

conscientizada desde setembro de 2010) é, hoje, a oportunidade de ser fecundado pelas três Estrelas
nomeadas, permitindo ao Absoluto viver-se Absoluto.

O Absoluto faz estilhaçar todo quadro de referência, todo referencial, toda experiência.
É, de alguma forma (e é nesse caso que deve ser atravessado o que deve sê-lo), na Paz, que ocorre esta

Crucificação, implicando em uma renúncia de todo efêmero, de toda Ilusão.
Essa renúncia não é nem uma repulsa, nem uma rejeição, porque, naquele momento, sendo Absoluto, vocês

vivem algo que é a testemunha formal que é: o Êxtase, este deleite que nada pode fazer desaparecer
(testemunha privilegiada da sua Natureza como da natureza de todas as coisas).

***

Pergunta: a linguagem dos pássaros tem importância para ajudar o mental a passar do círculo para a
espiral?

Não.
O único jogo mental concebível consiste em aplicar o que lhes pôde exprimir (desde algumas semanas)

GEMMA GALGANI (ndr: intervenção de 18 de fevereiro de 2012) (***).
Mas, a maneira mais simples é, efetivamente, como lhes explicou UM AMIGO (ndr: ver a sua intervenção deste

dia) (*), permanecer tranquilo.
A Onda da Vida irá se instalar mais facilmente enquanto vocês estiverem dormindo.

O que prova que não tem estritamente nada a compreender, nem a empreender, em meio à pessoa, ao ego.



***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

 
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Eternidades, recoloquemo-nos, juntos, no Silêncio, na Ação da Graça

e na Doação da Graça, alguns instantes.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu sou o Arcanjo ANAEL.
Que a Graça seja a sua Morada.

Eu lhes digo até breve, na Graça Eterna do Absoluto.
Até logo.

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

(*) – IRMÃO K (17.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autresdimensions

*
- UM AMIGO (17.03.2012)

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-1a-parte-17-de-marco-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-2a-parte-17-de-marco-de-2012-autresdimensions

*

(**) – ARCANJO ANAEL (10.08.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-12-10-de-agosto
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-22-10-de-agosto

*

(***) – GEMMA GALGANI (18.02.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-18-de-fevereiro-de-2012-

autresdime

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1386

17 de março de 2012
(Publicado em 18 de março de 2012)

***
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, Comunguemos a Graça.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, hoje, nós iremos prosseguir, se vocês bem o
desejarem, suas interrogações e seus questionamentos referentes à Onda da Vida, Onda da Graça, Onda do

Éter, Manto Azul da Graça, Absoluto e Último, tal como nós já consideramos durante minha penúltima
intervenção (ndr: intervenção de ANAEL de 10 de março de 2012) (*).

Assim, juntos, na Comunhão e na Graça, nós iremos trabalhar.
Eu nada tenho de particular para acrescentar ao que se diz, neste dia, apenas para responder a vocês.

Eu os escuto.

***

Pergunta: podemos viver o Absoluto neste corpo físico?
 

Bem amado, como foi falado pelo Bem Amado SRI AUROBINDO (ndr: intervenção de SRI AUROBINDO de
24 de março de 2012) (**), é claro.

O Absoluto é visível e viável em meio a esta carne.
Isso é, muito exatamente, se tal for o seu desejo, a realização da Ascensão.

Ser este corpo, estar contido neste corpo, sem ali estar limitado, sem ali estar confinado, dando acesso à
Deslocalização.

Viver a Onda da Vida e Ser Absoluto.
O Absoluto não está em parte alguma em outros lugares senão no que você É.

Não existe distância, nem espaço, nem tempo, entre o que você É, no Absoluto, e A FONTE.
E entre o que você não É, e o que não É (se isso for possível) A FONTE.

Você É o Tudo.
Você É a Eternidade, com corpo ou sem corpo.
O corpo não é um obstáculo, muito longe disso.

Somente a identificação a esse corpo freia, digamos, o Absoluto.
Não é questão de renegar esse corpo, nem de renegar o que quer que seja, já que o Absoluto está aí.

***
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Pergunta: convém não ler mais textos ditos sagrados ou espirituais?

Todo ensinamento, bem amada, espiritual, tem apenas uma função: confiná-los.
A Liberdade jamais estará em um texto.

A Liberdade jamais estará em uma prática.
A Liberdade se Vive.

E esta Liberdade é Interior.
Ela não se refere, de forma alguma, a qualquer experiência outra que Ser o Absoluto.

O que nós construímos (e vocês, e nós), por intermédio das Núpcias Celestes, por intermédio de tudo o que
vocês vivenciaram, permitiu o Ancoramento da Luz sobre a Terra e, portanto, o Despertar da Terra, que é o

Despertar do seu Absoluto (que jamais partiu).
O que é para viver é a experiência.

O que para rejeitar é, efetivamente, o que nós lhes dizemos, porque toda palavra, toda expressão, todo
ensinamento, jamais irá substituir a experiência.

O Absoluto nunca será uma palavra, uma religião, uma crença, um ensinamento, uma Dimensão.

***

Pergunta: haverá um depois de 2012, aqui embaixo, na 3ª Dimensão?

Bem amado, quem coloca a questão, senão o ego, cujo olhar irá se voltar, incansavelmente, para um
acontecimento exterior?

O único acontecimento é a sua chegada, no Absoluto ou no Si.
A partir do momento em que você se instala na sua Eternidade, você vive sobre este mundo, como em

qualquer outro mundo.
Isso não é uma visão teórica, isso é a Verdade.

Então querer, a todo custo, conhecer uma data, quando o conjunto dos elementos já está realizado (seja
através dos sons do Céu, dos sons da Terra, através das Trombetas, através de algumas inversões existentes

sobre esta Terra), isso chegou, isso nasceu.
Projetar uma data, qualquer que seja, afasta-os do Instante Presente.

Somente o mental faz esse jogo, porque o ego espera uma liberação exterior.
Mas a Liberação sempre virá do Interior.

É-lhes preciso, se pudermos empregar esta expressão, estar pronto.
Estar pronto é a Graça, ou o Si, nada mais.

Mesmo se os sinais, mesmo se os acontecimentos da Terra (humanos, solares) estiverem irremediavelmente
aí, obviamente, tudo o que é limitado irá perdurar até o extremo limite.

Vocês, de algum modo, abrandaram o fim dos Tempos.
O fim dos Tempos é o fim de um mundo, mas o nascimento da verdadeira Vida.

Somente o ego verá ali uma perda.
Do mesmo modo que vocês passam pelas portas da morte (quer exista este mundo, ou não), hoje, vocês

assistem e vocês vivem (ou não) a sua própria Ressurreição nas Moradas Eternas.
Este corpo, como este mundo, não se referem, de modo algum, ao que vocês São.

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o medo do medo?

O medo do medo é o que está inscrito (é bem isso) além de um mecanismo de compreensão, além de um
mecanismo visando trazer-lhes uma iluminação.

A vida, sobre este mundo (o nascimento como a morte), é portadora de medos.
Este mundo não se mantém, e não existe, senão pelo medo.

Eliminando o medo, vocês eliminam o mundo.
Eliminando o medo, vocês eliminam a ilusão do nascimento e da morte.

O medo do medo é apenas o que está inscrito no próprio princípio da encarnação: o medo de perder o
Absoluto.

O medo do medo representa a própria negação deste medo do Absoluto, ou seja, a incapacidade (para a
pessoa, para o ego) para apropriar-se do que é a Liberdade.

Isso é independente do que nós nomeamos, em outros momentos, os apegos coletivos, porque este apego



não pode ser objeto de qualquer consciência, de qualquer conscientização e de qualquer resolução, em meio
ao Conhecido.

Ele necessita da vivência do Desconhecido.
O Conhecido sempre irá se opor, por vezes de maneira violenta, ao Desconhecido, em vocês, como sobre

este mundo.
O que é loucura, aos olhos dos homens, é sabedoria, para o Absoluto.

O medo do medo escapa ao seu controle, escapa à sua mestria, escapa à sua análise, à sua consciência.
Somente a Onda da Vida, se vocês disserem ‘sim’, pode anular o medo do medo.

Isso propiciará viver, como foi falado por UM AMIGO, desde exatamente uma semana (ndr: intervenção de UM
AMIGO de 17 de março de 2012) (que isso dure um minuto, que isso dure algumas horas, alguns dias) (***), a

colocação no paroxismo do que é chamado de mental discursivo.
Levando-os, incansavelmente, durante esse tempo, a enfrentar o medo do medo.

A atividade mental, naqueles momentos, traduzindo-se para vocês por fadiga, por dúvida, é apenas a ilustração
desta etapa da Onda da Graça, em vocês.

***

Pergunta: a verdadeira vida tem uma cor particular?

O branco.

***

Pergunta: podemos chamar de eleitos ou de chamados aqueles que seguem as suas intervenções?

Eleitos de quê?
Chamados de quê?

Vocês não podem ser eleitos ou chamados, ao que vocês São, desde toda Eternidade, de toda evidência.
Só o ego, e nós com vocês, em certos casos, temos rotulado de “ser chamado” ou de “ser eleito”.

O Absoluto não conhece qualquer eleição, qualquer convocação.
Ele É, além do Ser.

O que eu exprimi, em diversas ocasiões, é exatamente isso.
O Bem Amado SRI AUROBINDO, quando ele foi João, escreveu sob o ditado de CRISTO: “haverá muitos

chamados e poucos eleitos”.
Em última análise, não são eleitos, simplesmente, aqueles que recusam a Verdade da sua Eleição.

A Onda da Vida, Onda da Graça, não tem o que fazer com o seu consentimento, não tem o que fazer com a
sua negação: ela É.

Vocês o São, ou vocês não o São.
Agora, ou nos tempos finais.

Todo o resto não é, em última análise, senão suplemento, porque limitado.
Entretanto, em meio a esses suplementos, houve etapas preliminares, que nós lhes falamos: Núpcias

Celestes, Etapas [Núpcias Unitárias], edificação de um Si, construção de um Si, desconstrução de uma série
de elementos ilusórios.

Tudo isso foi audível, perceptível, pelo menos para aqueles que o vivenciaram.
Hoje, a etapa (que não é uma) é oferecida, porque a Doação da Graça não pode ignorar quem quer que seja.

Jamais a Doação da Graça pode estar ausente do que vocês São: são vocês, e vocês sozinhos, que se
colocam nela, ou que dela se distanciam.

Mas ela, ela nunca se afasta.
O que vocês ouvem, através das minhas palavras, o que vocês irão ler ou ouvir das minhas palavras, são, no

final, apenas Ondas de Vida propagando-se, ao Infinito e no Indefinido.
É a sua natureza.

É a nossa natureza.

***

Pergunta: o que muda o alinhamento, hoje, dos 7 Arcanjos, no Canal do Éter?

Até pouco tempo, o Conclave Arcangélico (tendo entregado as Chaves deste Mundo e desta Dimensão a



MARIA) havia se ajustado ao longo de uma Radiância específica, permitindo movimentar a Coroa Radiante da
cabeça, a Coroa Radiante do Coração, e a Lareira inferior ao nível do sacro.

A Liberação da Terra permitiu aos Arcanjos, não mais estar em Ronda, mas alinhados.
Cada um dos Arcanjos se colocou em vocês, porque ele é vocês, ao nível do que foi nomeado bainhas

posteriores dos chakras (encerradas entre os canais chamados deSushumna, Ida e Pingala, hoje liberados).
Os Arcanjos não são nada mais senão vocês mesmos.

Não pode existir distância entre um Arcanjo, aquele que retransmite e aquele que recebe.
Tudo isso pertence à Ilusão e terminou.

Os Arcanjos, colocados em sua estrutura em meio ao Canal do Éter, liberam, na totalidade, as sete bainhas
isolantes, já perfuradas pela descida da Luz Vibral.

Não há mais separação: tudo está reunido, tudo está Liberado.
A Onda da Vida pode, então, percorrê-los, Onda de estremecimento e de Êxtase, Onda de calor, levando-os à

estase deste corpo e do que está limitado.
Propiciando-lhes, cada vez mais, penetrar os Espaços do Infinito, o Tempo do Infinito, e se estabelecer em sua

Eternidade.
Além da Lemniscata Sagrada, a Porta Estreita é atravessada.

***

Pergunta: ter seguido todos os processos indicados pelos intervenientes (Núpcias Celestes, Etapas, etc.),
faz viver a Onda da Vida?

 
Certamente não.

Houve um papel de Ancorador e de Semeador de Luz para permitir ao Supramental, para permitir à Luz Vibral,
nos seus três componentes, encarnar-se em vocês como sobre a Terra.

A Onda da Vida é possível para cada um, na condição de Abandonar-se si mesmo ao Si e de Abandonar o Si.
Isso não é devedor de qualquer experiência anterior, de qualquer função anterior.

A Onda da Vida é oferecida a todos.
Tudo depende da sua distância, ou da sua identificação, digamos, à Onda da Vida.

A Onda da Vida tem traduções, manifestações, neste Templo que é o corpo, na consciência, na vivência.
 A Onda da Vida não está limitada a algumas consciências.

A Onda da Vida será oferecida, porque é a natureza da Vida, ao conjunto da humanidade.
Lembrem-se: há, entre vocês, quem vive este Absoluto, no seu Êxtase, na instalação deste Êxtase, e outros

que estão nas primícias, que vivem manifestações, neste corpo, mas que ainda não vivem o Êxtase.
A partir do momento em que a Onda da Vida é percebida, a partir do momento em que a Doação da Graça

propaga-se no conjunto do corpo, nada pode impedir o Êxtase.
Do mesmo modo, aquele que nada conhece de tudo isso, é, ele também, abençoado porque: “felizes os

simples de espírito, o Reino dos Céus lhes pertence”.
O Reino dos Céus, readaptado, hoje, nada mais é do que a Onda da Graça: reunião do Céu e da Terra,

Casamento, União, Fusão e Dissolução.
Vocês são livres, inteiramente, para se estabelecer no Absoluto, mas lembre-se de que o Absoluto não é um

verdadeiro objetivo, é a sua natureza.
O Si pode, talvez, ser considerado como um objetivo (que foi atingido ou para atingir).

Isso foi dito em várias ocasiões: “ser-lhes-á feito, muito exatamente, segundo a sua fé”.
A fé, aqui, não é entendida em termos de crença, ou em termos do mental, mas, sim, da própria consciência.

***

Pergunta: por que sons ouvidos desde muito tempo, tornaram-se rarefeitos ou desapareceram?

Tanto melhor.
Isso faz parte do que foi anunciado, durante as Núpcias Celestes, na décima segunda etapa.

Isso foi desenvolvido na décima segunda etapa pelo próprio MIGUEL.
Eu os remeto, então, para ganhar tempo, a isso (intervenção do Arcanjo MIGUEL de 12 de julho de 2009) (****).

Há um momento em que tudo o que procede do finito, do Conhecido, cessa: esse processo é chamado de
Estase.

O Som reaparece, de maneira global para a humanidade.
Isso está em andamento.

Mas chega um momento em que há, para o que é Conhecido, o que poderia ser denominado o inexistente, o



nada, o vazio.
O nada, o inexistente, o vazio, é apenas um ponto de vista do Conhecido sobre o Desconhecido.

***

Pergunta: a Onda da Vida pode afetar os animais?
 

Sim.
Algumas espécies animais decidiram, desde um ano, antecipadamente, deixar a Terra.

Eles não morreram, eles estão Vivos.
Eu os lembro de que a consciência que faz a experiência de morte iminente e que passa do outro lado (mesmo

no astral) irá afirmar, sistematicamente, que é aqui, neste corpo, que vocês estão mortos.
Vocês estão mortos para a Verdade, vocês estão limitados, vocês estão, portanto, mortos para o Absoluto.

A intervenção da Estrela SNOW (intervenção de SNOW de 17 de março de 2012) (*****) bem precisou que o
conjunto da Terra vive a Onda da Vida.

Como poderia ser de outra forma?
Vegetais, animais, Terra, cristais, céu, Sol, estrelas, planetas deste Sistema Solar: o conjunto desta Galáxia vive

isso.

***

Pergunta: o que vai acontecer, depois de 02 de abril, em relação à Onda da Vida?
 

Bem amado, estamos em 02 de abril?
Muitos de vocês, a título individual, vivem isso, por adiantamento e por antecipação.

Naquele momento, a descida da Luz Vibral será acompanhada, ao mesmo tempo, pela subida da Onda da
Vida.

A Onda da Vida irá desposar a Luz Vibral, em vocês.
Essas são as suas Núpcias Místicas.

***

Pergunta: esta data de 02 de abril está associada à festa da Páscoa?
 

Sim.
Isso é diretamente para conectar com a lua cheia nomeada Pascal.

Mas não vejam qualquer alusão a uma festa religiosa, mesmo se, efetivamente, há, de algum modo, uma
sobreposição.

A lua cheia de Áries, antecedendo o que vocês chamam de lua cheia de Touro, é o Renascimento e a
Ressurreição.

***

Pergunta: tudo o que é relativo à lua cheia de Touro foi recuperado por Shamballa?

Sim, o conjunto dos processos da Luz foi recuperado, mas nós não temos cúria: vocês São além de tudo isso.
Não levem o seu olhar, nem a sua consciência, no que está embaixo.

Nada há embaixo, exceto a Onda da Vida.
Ela nasceu, a Terra deu à luz.

Como foi dito por alguns Anciãos: permaneçam em Paz, permaneçam tranquilos, no seu Templo, na sua
intimidade, na sua Interioridade.

A Onda da Vida está aí, por que levar o seu olhar a outra coisa?
Por que levar a sua consciência a outra coisa?

Vivam-no, todo resto será fácil.
O ego vai sussurrar-lhes que vocês têm funções, que vocês têm uma vida a levar.

Cabe a vocês definir o que é a sua vida.



E além de toda definição, cabe a vocês ali se instalar: nós não podemos realizá-lo no seu lugar.
Vocês são o seu próprio Mestre, do mesmo modo que vocês são a sua própria Liberdade.

Não existe qualquer mestre exterior, nem qualquer liberdade exterior.
Se vocês virem este mundo com esse olhar, vocês verão claramente que tudo o que quer se opor à Onda da

Vida apenas faz aumentá-la.
Mesmo se o olhar da personalidade parecer ver se aproximar alguma coisa terrificante (o fim da liberdade), isso

é o olhar do ego, sempre.
Não esqueçam que há dois modos de ver: há o que é visto com a personalidade e isso se denomina guerra,

destruição, guerra de todos contra todos, por uma religião, por uma propriedade.
E há um outro olhar: aquele é Paz, Liberdade, Amor.

Ele não se preocupa mais, não como uma negação, mas simplesmente porque não é mais referido.
A decantação de duas humanidades, ou separação de duas humanidades (que nós falamos, o Comandante

dos Anciãos e eu mesmo), é muito exatamente isso que vocês vivem.
Eu os remeto a reler, se tanto é que vocês tenham necessidade, o que nós exprimimos, desde algum tempo

(ndr: ver especialmente, sobre o tema, as intervenções de ANAEL de 04 de outubro de 2009, 27 de novembro
de 2010 e 29 de março de 2011, e a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 27 de novembro de 2010) (******).

Vocês verão que é muito exatamente isso que se desenrola sob seus olhos e na sua consciência.
O que morre são vocês?
Vocês são este corpo?

Vocês são esta vida que vocês vivem, que desaparece toda noite e que desaparece no fim de cada vida?
Ou vocês São a verdadeira Vida, aquela que nada conhece de tudo isso?

Ao que vocês estão apegados, apega-se a vocês.
No que vocês creem, confina vocês.

Ao que vocês dão importância, torna-se importante.
Se vocês se liberarem, vocês são Liberados.

Se vocês quiserem Realizar-se, vocês irão Realizar-se.
Se vocês quiserem permanecer confinados, vocês irão permanecer confinados, qualquer que seja a Liberação,

total, da Terra.
Há apenas vocês e vocês sozinhos.

***

Pergunta: “permanecer tranquilo” e praticar o Yoga Integrativo, não é contraditório?

Isso está em total contradição, é claro, completamente.
Cabe a vocês ver o que isso quer dizer.

Só o ego acredita poder apreender-se de uma Luz, de um estado.
O Absoluto é livre de todo ego, de toda progressão, de toda evolução, de toda suposição.

Enquanto vocês aderirem ao que quer que seja, vocês não são vocês mesmos.
Acreditar que vocês irão chegar a ser Liberados, um dia, afasta-os de vocês.

 É o ego que, eternamente, acredita que vai se apropriar de alguma coisa, ou o Si que acredita ter chegado.
O Absoluto não é o ego, nem o Si.

A Onda da Vida percorre a pessoa e percorre o Si, mas nada é de tudo isso.
O yoga é Vida.

Toda subdivisão de um yoga (quer seja Integral, quer seja ainda aquele transmitido por UM AMIGO), é para
praticar, mas todas essas práticas são apenas fantasias, jogos.

É-lhes preciso transcender isso.
Hoje, a Onda da Vida está aí.

Ela não está no amanhã, ela não está somente em um yoga, já que nenhum yoga falou sobre isso, quer seja o
Yoga Integral de SRI AUROBINDO, quer seja o Kriya Yoga de BABAJI, quer seja os Yoga Sutras de

PATANJALI.
Qualquer que seja o yoga que vocês considerarem, qualquer que seja a experiência mística que vocês

considerarem, qualquer que seja o caminho que vocês considerarem, mesmo aquele de CRISTO, vocês
fazem apenas considerar alguma coisa, vocês não o vivem.

A Onda da Vida não tem o que fazer da Luz que vocês fazem aumentar em vocês, já que até isso deve ser
transcendido.

Como foi dito, dentro de pouco tempo irá intervir entre vocês, o Absoluto, enquanto Ser que foi humano,
encarnado, como vocês, e tendo, na totalidade, vivenciado a Liberação.

Além de todo yoga, além de todo exercício, de toda prática, quando foi dito para ficar tranquilo e para
permanecer em Paz, eu diria, de algum modo, que é a única condição para a Onda da Vida nascer, para a Onda



permanecer em Paz, eu diria, de algum modo, que é a única condição para a Onda da Vida nascer, para a Onda
da Vida subir, desposar a Luz Vibral e fazer de vocês o que vocês São, desde toda Eternidade.

Nenhum yoga pode realizar isso.
Vejam e observem uma quantidade incalculável de seres que praticaram (qualquer que seja o yoga): quantos

foram Liberados?
Realizar não é Liberar.

O Despertar não é a Liberação.
Somente aquele que está Desperto crê que ele está Liberado.
Somente aquele que está Realizado crê que ele está Liberado.

O Liberado Vivente não tem o que fazer de um ensinamento, porque todo ensinamento continuará e
permanecerá exterior, mesmo se ele for importante, em alguns estratos da progressão do Si.

Vocês São o Absoluto.
Vocês São o Último.

O que nós nos permitimos dizer-lhes, desde algumas semanas, apenas foi possível porque a Terra foi
Liberada e, portanto, a conexão (se o podemos assim falar) é total, doravante, entre a Terra e o Sol, entre os

seus pés e a sua cabeça, entre o ego, o Si e o Absoluto.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Graça, bem amadas Ondas da Vida, eu saúdo, em vocês, o que vocês São.
Comunguemos, juntos, à Graça.

Eu lhes digo até uma próxima vez.
Vocês são a Paz, e vocês são a Eternidade, além de todo Eu.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Até logo.

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

NOTA: ao invés de ‘Existência’ ou ‘corpo de Existência’, leia ‘Estado de Ser’ ou ‘corpo de Estado de Ser’.

(*) – ARCANJO ANAEL (10.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-10-de-marco-de-2012-autresdimensions

*

(**) – SRI AUROBINDO (24.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-24-de-marco-de-2012-autresdimensions

*

(***) UM AMIGO (17.03.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-1a-parte-17-de-marco-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-2a-parte-17-de-marco-de-2012-autresdimensions

*

(****) – ARCANJO MIGUEL (12.07.2009)
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/arcanjo-miguel-12072009-1
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/arcanjo-miguel-12072009

*

(*****) – SNOW (17.03.2012)

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-1a-parte-17-de-marco-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/arcanjo-miguel-12072009-1
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-2a-parte-17-de-marco-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-10-de-marco-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/sri-aurobindo-24-de-marco-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/group/festadosarcanjos2909/forum/topics/arcanjo-miguel-12072009


http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-17-de-marco-de-2012-autresdimensions
*

(******) – ARCANJO ANAEL (04.10.2009, 27.11.2010 e 29.03.2011)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/saindo-da-ilusao-25-arcanjo

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-parte-27-de
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-29-de-marco-de

- OMRAAM (Aïvanhov) (27.11.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-1a-parte-27
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-2a-parte-27

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1393

24 de março de 2012
(Publicado em 26 de março de 2012)

***

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

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-1a-parte-27
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/snow-estrela-de-maria-17-de-marco-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/omraam-aivanhov-2a-parte-27
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-1a-parte-27-de
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1393
http://portaldosanjos.ning.com/
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/saindo-da-ilusao-25-arcanjo
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-29-de-marco-de


Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas e agentes da Graça, que a Graça seja.

Eu venho, até vocês, tentar esclarecer o que deve sê-lo a fim de que nenhuma dúvida, nenhuma sombra, possa
perdurar frente à evidência da Graça.

Eu venho, então, responder às suas perguntas e unicamente isso, e compartilhar, é claro, que isso seja em
suas perguntas ou nas minhas respostas, o tempo da Graça e a partilha da Graça.

Bem amados, eu os escuto.

***

Pergunta: por que sentir ainda mais o ponto AL do nariz e ao redor da boca se isso não é mais útil
hoje e se isso é ilusório?

 
Bem amada, durante o tempo em que toda a ilusão é transcendida, leva-os a observar, em vocês, tanto a

persistência das Estrelas como das Portas, do Fogo do Coração, do Despertar do Canal do Éter, da Coroa
Radiante da cabeça.

O conjunto dessas manifestações, do ponto de vista da personalidade, é o que lhes permite aproximar-se da
Eternidade.

Aí, tampouco, não mais julgar, nem mesmo observar, o que está presente.
O que se apresenta à sua Consciência está aí, ou não está mais aí.

Qual a importância disso?
O tempo da Graça irá percorrê-los do mesmo modo, quer existam Vibrações, quer exista silêncio, ou quer

exista negação da própria Graça.
Não se preocupem mais com isso.

Estejam Presentes, além de toda Presença.
Estejam além de toda observação, além do que é observado.
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Sejam Verdade e Absoluto, que nenhuma manifestação ilusória, Vibratória ou outra, pode alterar nem deformar.
O Supramental (ou a Luz Vibral) ainda age, é claro, em cada célula, da mesma maneira que a Onda da Graça irá

transcender cada uma das suas células.
Não há que ser útil, nem inútil, não há que se posicionar.

Simplesmente, Ser além do Ser.
Qualquer que seja a sua vida, quaisquer que sejam suas percepções, quaisquer que sejam suas escolhas,

quaisquer que sejam os seus sofrimentos, a Onda da Vida é transcendência.
E esta transcendência (esta Evidência, como foi dito antes de mim) irá torná-los Evidente a vocês mesmos,

Transparente a vocês mesmos.
As minhas palavras, enquanto Arcanjo, retransmitem, do mesmo modo, a Onda da Comunhão através da nossa

comunicação: Doação da Graça e Compartilhamento da Graça na Imanência.

***

Pergunta: o apego a um animal releva do ego?

Todo apego, qualquer que seja, mesmo o mais amoroso, está, indiscutivelmente, ligado ao ego porque,
quando o animal morrer ou quando vocês morrerem, o que restará deste efêmero?

Tudo o que é efêmero é ilusório, não há que rejeitá-lo, não há que negá-lo, há apenas que aceitá-lo e continuar.
Só o ego pode estar apegado seja ao que for, porque, em última análise, ele se sabe efêmero, ele se sabe

condenado e pode apenas dar a ilusão de persistir através de um apego, qualquer um.
A Doação da Graça é Dádiva.

O Êxtase é Liberdade e Liberação.
Ela vem transcender todo apego, devolvê-lo à sua pureza da relação de Amor, sem a menor manifestação de

qualquer apego.
Vocês não podem estar apegados a alguma vida: a Vida não é apego, ela é Liberdade e Liberação, coisa que

o ego jamais poderá aceitar, mas apenas ser transcendido pela Doação da Graça, pela Onda da Vida.

***

Pergunta: os anais akáshicos vão desaparecer?

Sim, eles pertencem à estrutura do que é chamado de corpo causal, a memória da encarnação.
Quando vocês são a Onda da Vida, vocês não são mais uma memória, vocês não são mais um limitado, vocês

não são mais uma pessoa (mesmo se a pessoa permanecer por um tempo).
Do que vocês iriam necessitar na Liberdade e na Liberação?

As memórias são letra morta, não existe evolução senão em meio a uma crença na ação / reação, senão em
meio a uma crença no karma, senão em meio a uma crença na evolução.

A Onda da Vida É, além de toda evolução, além de todo karma, além de toda pessoa e além de toda crença.

***

Pergunta: o apego à natureza é igualmente apego a eliminar?

Nada é para eliminar porque o que vocês rejeitarem, irá se reforçar no apego.
Nós falamos, certamente, da transcendência do apego.

Vocês não podem renegar seja o que for.
Vocês não podem refutar o que é ilusório.

Não é a mesma coisa.
Vocês são a Vida.

Vocês são a Eternidade.
A montanha É o que vocês são, a natureza É o que vocês são.

Aqui como em outros lugares (porque, no final, não existem outros lugares), existe apenas a Eternidade, a
Doação da Graça.

O apego sempre irá colocar uma distância entre o objeto ou o sujeito ao qual vocês estão apegados e vocês
mesmo.

A perda de toda distância é o fim do apego.
Não em uma negação, não em uma rejeição, mas, sim, na transcendência, fazendo-os descobrir que vocês não



fazem senão Um e que nada pode ser exterior.
Só o olhar projetado da pessoa ou do que está separado os faz conceber qualquer outro como separado de

vocês.
Então, a pessoa vai elaborar estratégias ilusórias deixando-se amar um ser para acalentar, com o qual se casar,

com o qual ter filhos, com o qual viver.
Mas vocês não são isso.

Vocês não são nenhum dos seus apegos porque o apego é olhar projetado, porque o apego permanece
apenas, em última análise, uma fragmentação, uma separação.

Isso é para transcender.
Vocês não têm esforço a fazer.

Vocês não têm vontade a exprimir contra isso.
Tornem-se o Desconhecido.

Então, tudo será claro, tudo será límpido, tudo será conectado à mesma Evidência, aí onde não pode existir
qualquer apego porque nada é exterior e nada é interior.

***

Pergunta: o que você pensa da cremação dos corpos após a morte física?
 

Bem amado, por que eu deveria pensar o que quer que seja do que é ilusório?
O ponto de vista relativo do futuro do corpo não se refere de forma alguma ao Absoluto que você É.

Que este corpo se decomponha, que este corpo seja enterrado, que este corpo seja cremado, no final, isso
não tem estritamente qualquer incidência para o Ilimitado, qualquer incidência sobre o que vocês São.

Só o olhar separado acredita que existe uma diferença.
Certamente, existe uma diferença, mas ela não é Eterna: ela pertence, então, à ilusão.

***

Pergunta: a subida da Onda da Vida pode provocar dores no corpo?

Sim, quaisquer que sejam os sinais, podem existir diversos sintomas.
Nós, uns e outros, tentamos não entrar nos detalhes além da própria finalidade da Onda da Vida, a saber, o

Êxtase.
Obviamente, o corpo participa, ele também, em um primeiro momento, da sua própria transformação e, em

seguida, da transcendência.
Isso pode dar uma diversidade de sinais presentes em todos os pontos do corpo.

O importante não é isso.
O importante não é apreender-se ou compreender a lógica, mas, sim, viver a lógica da Onda da Vida, o seu

Êxtase, esta Doação da Graça, esta União Mística.
O resto vai passar.

***

Pergunta: será que a Terra vai dar tempo à humanidade para atingir o Absoluto?
 

Bem amada, a humanidade irá contatar o Absoluto, na totalidade: não haverá qualquer exceção.
Mas lembre-se de que cada Consciência é Livre, de que o Absoluto não é a finalidade, nem um estado.

O Absoluto é o Último.
A Essência é sua Natureza, o próprio princípio da Vida.

A humanidade, em sua totalidade, está Liberada.
Estar Liberada significa ter acesso ao Absoluto.

O futuro, no sentido em que qualquer limitado pode concebê-lo, pertence a vocês: vocês são criadores,
cocriadores.

Do mesmo modo que existem Dimensões, que existem linhagens, que existem afinidades, isso pertence
exclusivamente a vocês.

Se existe uma vontade de se estabelecer em um limitado, em que isso seria impossível?
Lembrem-se: o limitado não pode conter o Absoluto, mesmo se vocês são limitados.



Por outro lado, se vocês são o Absoluto, vocês podem ser não importa qual limitado, este corpo como
qualquer outro corpo, a árvore como a montanha, o Sol como o planeta.

Não há mais limites, exceto aqueles que lhes pareçam úteis ou agradáveis.
Mas eles são livremente consentidos porque o retorno ao Absoluto, ainda uma vez, jamais será uma finalidade
(já que o Absoluto É, desde toda Eternidade), mas, sim, um olhar outro que o olhar limitado, uma Consciência

além de toda Consciência.
Cada tempo do seu Silêncio, cada tempo do meu Silêncio, é o tempo da nossa Comunhão, além de toda

palavra.

***

Pergunta: podemos viver o Absoluto enquanto decidindo “permanecer limitado”?

Sim, isso é perfeitamente concebível e isso se denomina a Liberdade consequente à Liberação.
Do mesmo modo que viver a Onda da Graça, tornar-se a Onda da Graça, os faz permanecer em meio a uma

estrutura denominada este corpo, que é ilusório, mesmo se este corpo é transformado e depois, no final,
Transcendido.

É o mesmo da pessoa.
É o mesmo no sentido da identidade que vocês possuem.

Lembrem-se de que nenhum conhecido irá mostrar-lhes o Desconhecido.
Sejam o Desconhecido.

Vão para a outra margem, para o outro lado (ndr: intervenção de IRMÃO K de 17 de março de 2012) (*) e tudo
irá lhes aparecer com limpidez.

Enquanto vocês não estiverem do outro lado, a interrogação estará aí.
A Onda da Graça, o Êxtase Místico, é Evidência, como foi dito.

Ela é solução.
Ela é resposta.

Ela não é mais questão.
Vocês não podem apreender-se do que vocês São.

Vocês não podem manter o que vocês São e prezar o que vocês São.
Vocês apenas podem Sê-lo.

***

Pergunta: ao que está ligada esta escolha?

À própria Liberdade.
O que é chamado de Absoluto.

O que está além do Atman e do Brahman (denominado assim em algumas tradições).
Foi dito que o Absoluto se observa criando-se ele mesmo, conhecendo-se ele mesmo, através da sua própria

projeção.
O que impede, em última análise, de projetar-se e de espelhar-se indefinidamente, no mesmo Êxtase, no

mesmo deleite da Graça?
Absolutamente nada.

Como foi dito e reiterado: “há numerosas Moradas na casa do Pai”.
Mas, para o Absoluto, todas as Moradas são sua Morada ou, dito de outra forma, não existe qualquer Morada.

***

Pergunta: para ir ao outro lado, nesta outra margem, é preciso deixar todas as nossas referências?

Sim, nada de conhecido pode servir-lhes para ir ao Desconhecido.
O Desconhecido é-lhes estritamente Desconhecido.

Qualquer referência existente (pela projeção, por um conhecimento, qualquer que seja) jamais lhes será de
qualquer utilidade.

Somente a Liberdade e a Liberação de todo conhecido, em um ato de Abandono Supremo (não somente à
Luz, mas do próprio Si Realizado), permite-lhes viver a instalação definitiva da Onda da Graça, deixando-se

viver um estado de Êxtase permanente, indizível, que nada pode parar.



Existe um tempo para o rigor.
Existe um outro tempo para tudo largar.

Existe um tempo para tudo segurar.
Existe um tempo para tudo largar.

Existe um tempo para manter.
Existe um tempo para nada segurar.

Isso é chamado de jogo da vida ou os Lella do Senhor, mas, no final, são apenas jogos.
Tudo vem e provém da identificação e da separação.

Não há que julgar, não há que condenar, nem mesmo que explicar.
A vida observa-se ela mesma.

O Parabrahman torna-se Brahman mergulhando ele mesmo no Atman.
São apenas palavras.

São apenas denominações.
A Vida está muito além de todo jogo e, no entanto, ela permite qualquer jogo.

***

Pergunta: se a humanidade inteira deve conhecer o Absoluto, como ocorre que uma parte da
humanidade iria na 3ª Dimensão Unificada?

Bem amado, atualmente, vocês estão Liberados.
Vocês vivem a sua Liberação mais ou menos intensamente e alguns de vocês estão perfeitamente conscientes

de que, qualquer que seja o Absoluto vivenciado (eu o lembro: em meio a um limitado, o que é o caso),
algumas limitações necessitam de uma experiência particular.

Mas esta experiência jamais poderá ser marcada pela separação, pela fragmentação, pela predação ou pelo
sofrimento, mas ela deve ser vivenciada porque a Onda da Vida é Liberdade e viver a Liberdade necessita,

efetivamente, de ser Liberado.
E como ser Liberado da própria experiência a não ser vivendo-a?

Não há nem julgamento, nem melhor, nem pior: cada um vive o que é para viver.
A Onda da Vida Libera.

Cabe a vocês definir a sua instalação: no Absoluto, no Êxtase permanente ou na Alegria de viver a experiência,
qualquer que seja.

O que há de mais Belo, de mais Verdadeiro, do que esta Liberdade?
Mas vocês não serão nunca mais separados ou fragmentados.

O que foi nomeado, desde algum tempo, a Promessa e o Juramento, é exatamente isso.
A FONTE falou há algum tempo (ndr: intervenção d’A FONTE de 03 de dezembro de 2011) (**).

***

Pergunta: como viver isso apesar dos desejos que podem aparecer?
A Doação da Graça, a Onda da Vida, não é um caminho, ainda menos um desejo: é uma Evidência.
Esta Evidência convida-os a viver e a ser o Absoluto, qualquer que seja a persistência deste corpo.

Mas vocês se apreendem deste corpo e desta pessoa para o que ela é.
Vocês não são mais esta pessoa, vocês não são mais este corpo, vocês não são mais esta vida e, no entanto,

vocês estão neste corpo, nesta vida, por enquanto.
Não há qualquer contradição, nem qualquer exceção.

Só o ego vê ali contradição.
A Onda da Vida, a partir do momento em que, não somente, vocês a vivem, mas se tornam isso, faz de vocês,

como foi dito, um Jnani (Jani) ou um Mukti: um Liberado Vivente.
Este corpo vive o que ele tem que viver, vocês não são mais este corpo.

Esta pessoa vive o que vocês têm que experimentar, mas vocês não são nem esta experiência, nem esta
pessoa.

Vocês são muito mais abrangentes.
Vocês são este corpo, esta pessoa, vocês são qualquer corpo, qualquer pessoa, qualquer objeto, qualquer

sujeito deste mundo ou de outro mundo.
Vocês são abrangentes além do que o limitado pode conceber ou mesmo apreender.

O Êxtase é a sua Natureza, a nossa Natureza, a sua Essência, a nossa Essência.
Todo o resto é apenas efêmero.



Todo o resto é apenas efêmero.
Mas, por que o efêmero iria desaparecer a partir do momento em que ele se sabe efêmero?

O Absoluto contém o relativo, não somente esse relativo desta pessoa, mas o conjunto dos relativos, na
totalidade.

CRISTO disse: “Eu e meu Pai somos Um”, “o que vocês fazem ao menor de vocês, é a mim que vocês
fazem”.

Assim é o Absoluto.

***

Pergunta: e sobre os sons, no Absoluto?

O Absoluto é toda gama de sons, toda gama de cores, toda gama de relativos, todo potencial infinito, a chegar
e que já chegou, além de toda história, além de toda linearidade.

Só desaparece o que é efêmero, mas este desaparecimento não deve estar compreendido no nada ou
assimilado ao nada, porque não é isso.

Só a pessoa que é efêmera e que desaparece, efetivamente, deixando este corpo, deixando esta
personalidade, desaparece.

Mas o próprio desaparecimento evoca uma noção limitada que é o tempo.
Vocês estão inscritos, em última análise, em algum tempo, em alguma realidade.

Vocês não podem entendê-lo, vocês não podem compreendê-lo, vocês não apreendê-lo, vocês não podem
defini-lo, de modo algum, vocês podem apenas experimentá-lo e Sê-lo.

Lembrem-se: a Onda da Vida, a Doação da Graça, a Onda do Éter, é Êxtase.
Ela é a Totalidade,

Não pode existir qualquer questão.

***

Pergunta: a Onda da Vida e a Luz Vibral podem se fundir no nível do coração?
 

Sim.
Assim como em cada Lâmpada (ndr: ou Chakra), assim como em cada célula (a sua como qualquer outra), não

há mais separação.
A Consciência está, não somente deslocalizada, mas presente por toda parte, em cada coisa, em cada Ser, em
cada mundo, indo dar na Consciência, ou seja, na não consciência que não é o nada, mas simplesmente a não

experiência, a Onda da Vida, Doação da Graça, exclusivamente, na totalidade, e inteiramente.
Cabe a vocês decidir onde se localizar.

***

Pergunta: qual é este estado em que tudo desaparece com a impressão de esvaecer-se?
 

São primícias, é a Onda da Vida, com a extinção da pessoa no seu limitado.
É a Passagem da última Porta, a Porta Estreita ainda não revelada e desvendada, de maneira consciente, mas,

agora, de maneira não consciente e aconsciente.
Nesse processo: “felizes os simples de Espírito”, “felizes aqueles que dormem”.

***

Pergunta: o que fazer quando o medo chegar fortemente nos estados tais como aqueles?
 

O medo é inelutável porque, a partir do momento em que a Onda da Vida é lançada de surpresa no seu corpo,
ou vocês são o corpo, ou vocês são a Onda da Vida.

Esta Passagem e esta distância relativa representam a chegada da Onda da Vida ao nível do períneo (ou seja,
o que está ao redor do Templo), o próprio fundamento da vida encarnada e encarnante, aí onde existe o medo

do desaparecimento.
Este medo não é o seu, nem está em ressonância com sua vivência, mas ele é o medo fundamental da

humanidade.
Aí também, a Onda da Vida coloca-os frente a esta evidência que deve ser aquiescida.



Vocês não são quaisquer dos medos que aparecem.
Vocês não são quaisquer das dúvidas que aparecem.

É um convite a colocarem-se na Onda da Vida e não mais na pessoa, como um mecanismo de Passagem,
mais exatamente de Ressurreição, de Transcendência, pondo fim, justamente, à dúvida, à ‘noite escura da

Alma’, ao medo (ndr: diversas intervenções, das quais: O.M. AÏVANHOV de 07 de junho de 2007, RAM de 10
de abril de 2009, GEMMA GALGANI de 10 de agosto de 2011) (***).

O medo, a observação deste medo, é inelutável.
Isso pode durar uma fração de segundo, como durar alguns dias.

Vocês não são o medo.
Vocês não são esta pessoa.

Vocês não são esta vida.
Vocês nada são de tudo isso.

Não se identifiquem, mas nada rejeitem.
Constatem, observem e superem até mesmo o fato de constatar e de observar.

Vocês são a Onda da Vida, o Êxtase, o Absoluto.
Todo o resto apenas passa.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, Agentes e Doadores da Graça, juntos, na
Comunhão, na União e no Êxtase, na Onda da Vida, além de toda Presença, além de vocês, além de mim,

Compartilhemos.
Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Eu sou vocês.
Eu sou um outro você.

Eu sou Um porque você é Um.
Até breve.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

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

(*) – IRMÃO K (17.03.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/irmao-k-17-de-marco-de-2012-autres.html

*

(**) – A FONTE (03.12.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/12/a-fonte-3-de-dezembro-de-2011.html

*

(***) - O.M. AÏVANHOV (07.06.2007)
http://www.portaldosanjos.net/2007/06/om-aivanhov-7-de-junho-de-2007.html

 RAM (10.04.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2009/04/ram-10-de-abril-de-2009.html

GEMMA GALGANI (10.08.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/gemma-galgani-10-de-agosto-de-2011.html
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, Bem amados Filhos da Liberdade, eu venho a vocês enquanto Arcanjo do Amor.

Liberado das obrigações do Conclave, eu venho concluir o que foi a minha missão, junto a vocês.
Eu venho falar-lhes deste Último, deste Absoluto.

Devido ao aparecimento do Manto Azul da Graça e à Liberação efetiva da Terra.
Vários de vocês vivem processos particulares.

Esses processos, em ressonância e em relação com o Absoluto e a Onda da Vida e o Manto Azul da Graça,
dando-lhes a percorrer novos espaços e áreas de Liberdade que, até agora, estavam fechados para vocês.

***

Há três anos, na época das Núpcias Celestes, eu falei longamente sobre o Abandono à Luz (ndr: intervenções
de ANAEL de 11 de maio, 13 de maio, 17 de maio e 05 de outubro de 2009) (*).

O Abandono à Luz que lhes permitiu acolher a Luz em seus diferentes componentes, neste Templo que é este
corpo.

Propiciando-lhes viver o Si e a Alegria.
Propiciando-lhes conscientizar, perceber e realizar, algumas Vibrações, algumas Consciências.

Hoje, um elemento novo apareceu, vindo realizar o Casamento Místico do Céu e da Terra que deve atualizar-se
em meio aos seus Céus e sobre esta Terra dentro de pouco tempo (segundo alguns prazos que lhes foram

dados desde vários anos).
O conjunto dos preparativos da Terra terminou.

O conjunto dos preparativos do seu corpo terminou.
E resta, portanto, manifestar a Alegria a mais Absoluta do Casamento Místico da Terra e do Sol, existente, é

claro, em meio à sua Presença neste mundo, se tal for sua Vibração, se tal for o seu futuro.

***

Isso passa por algo que eu vou tentar explicar por meio de palavras, mas que não pode ser senão vivenciado,
não pode ser senão experimentado, além de toda experiência.

A Realização foi uma etapa de Conscientização do Si, isso pode ser denominado o Despertar ou a Realização.
Mas nem o Despertar, nem a Realização podem conferir-lhes a Liberdade final, a Liberdade total ligada ao

Absoluto ou ao Último.
Isso passa, necessariamente, pelo Abandono do Si, ou seja (em um ato de Amor deliberado, total e absoluto),

Liberar-se do que vocês adquiriram, Liberar-se do que vocês se tornaram, a fim de Ser a Liberdade,
independentemente deste corpo, independentemente deste Templo, independentemente da sua vida.

Essa é a sua Liberdade.
A FONTE o disse a vocês.

A manifestação do Absoluto, através dos seus marcadores, nesta oportunidade, nesta imensidão, nesta Alegria
absoluta.

***

Cabe a vocês viver.
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Cabe a vocês decidir.
O Abandono do Si representa o momento chamado de Crucificação e Ressurreição.

Ele está diretamente conectado, é claro, à abertura da Porta KI-RIS-TI das suas costas (ndr: vocês irão
encontrar os esquemas na coluna “protocolos a praticar”) (**), tendo permitido atravessar o seu corpo e resultar

da transparência à espontaneidade, ao nível do Coração e ao nível do Ponto ER do peito e do Ponto OD do
peito.

Colocando, de alguma forma, em movimento (pela ajuda do Manto Azul da Graça ao nível das Portas
ATRAÇÃO / VISÃO), em meio à sua identidade, aquela que vocês nunca tinham perdido, aquela que vocês

nunca deixaram, em última instância, se tal foi o seu desejo.
O Abandono ao Si representa o Casamento Místico consigo mesmo, com a sua cópia, com CRISTO, mas

também com o conjunto das Consciências.
Pondo fim a toda separação.

Pondo fim a toda Ilusão.
Fazendo-os descobrir, realmente, o que vocês São (além da sua Dimensão de Sementes de Estrelas e de

Ancoradores da Luz): Seres de extrema Beleza, desde toda Eternidade, jamais tendo se separado das
Moradas da Eternidade.

Isso se abre a vocês, além da sua Presença, na majestade da Onda da Vida vindo transformar a Vibração do
seu Coração, a Vibração do seu Ser.

Fazendo-os percorrer os espaços além de toda Vibração, propiciando-lhes viver a não separação, fazendo-os
estilhaçar o conjunto dos tabus, o conjunto dos confinamentos deste mundo.

***

Isso está aberto a vocês, isso é oferecido a vocês porque é realmente o que vocês São, além de toda ilusão,
além deste mundo.

Nós percorremos juntos algumas etapas, alguns caminhos.
Hoje, é-lhes preciso superar e transcender isso.

É-lhes preciso encaminhar-se, se tal for o seu íntimo desejo e sua íntima convicção, até o último destino, que
não é um, porque ele nunca se moveu.

Além de tudo o que foi vivenciado, além de tudo o que se transformou em vocês, além de tudo o que foi
purificado, resta-lhes reencontrar esta pureza original e final assinalando o fim de uma história, qualquer que

tenha sido o peso desta história, qualquer que tenha sido o peso das experiências ou sua leveza.

***

Hoje, vocês são capazes de descobrir, na totalidade, o próprio sentido da sua Presença.
Além de toda história deste mundo, vocês São a Eternidade.
Quando nós lhes dissemos que nós estávamos em vocês.

A totalidade dos mundos e dos universos não pode estar em outros lugares senão no que vocês São, no
Último e na Verdade.

Então, nós os convidamos a Abandonar o próprio Si, a deixarem-se Desposar, a deixarem-se Casar, a
deixarem-se penetrar pela Onda da Vida que vai devolvê-los, efetivamente, ao que vocês São, desde toda

Eternidade, pondo fim a toda ilusão, pondo fim a todo sofrimento, pondo fim ao efêmero.

***

Lembrem-se de que, para isso, estritamente nada há a fazer, mas aceitar, simplesmente, esse Casamento com
a Onda da Vida, deixá-la difundir-se (conforme os circuitos que lhes serão talvez detalhados em outro momento

e em outro tempo, a fim de não estimular sua Consciência para dar atenção ao que é vivenciado, mas, sim,
para a própria vivência da Onda da Vida) porque vocês não são absolutamente nada mais senão a Onda da

Vida, absolutamente nada mais senão a indizível Beleza da Eternidade.
Isso se descobre em vocês, hoje, e os chama, de maneira irresistível, de diferentes maneiras.

Pela própria Onda da Vida, pela capacidade nova para comungar com cada Irmão e cada Irmã, com cada
Arcanjo, com cada parcela da Eternidade, na mesma Ronda e na mesma Dança, a fim de estabelecê-los neste

Último aonde vocês são, é claro, acolhidos por vocês mesmos, acolhidos pela Eternidade (da qual, no final,
vocês nunca saíram, nem mesmo partiram).

Isso se desenrola neste momento mesmo, isso se desenrola segundo o tempo que foi atribuído e que lhes foi
nomeado e dado por algumas entidades.

***



Hoje, o que é importante não é o futuro deste mundo, mas o seu Futuro em meio a este mundo.
Nós sempre lhes dissemos que este mundo não existia, que ele era ilusão, assim como o que vocês viviam.

Hoje, isso lhes aparece em sua majestosa Beleza, em sua majestosa Verdade.
Isso está aí, isso é extremamente simples, isso é extremamente fluido a partir do momento em que vocês

depositam as armas, a partir do momento em que vocês aceitam nada mais ser neste mundo.
O conjunto dos Anciãos falou sobre isso com vocês, de diferentes maneiras, durante esses anos.

Nós os levamos a manifestar inicialmente o Si, a realizar o Despertar e a Realização.

***

Hoje, vocês são Liberados Viventes, cada um de vocês, a partir do momento em que vocês depositarem as
armas de todo combate, de toda luta e de toda ilusão, contra vocês mesmos ou contra este mundo.

Não existe nem Bem, nem Mal, não existe qualquer combate, não existe qualquer afronta à Vida e à Verdade.
Só o olhar que estava separado pôde acreditar em sua própria separação.

Hoje, o tempo da separação terminou, pondo fim ao isolamento, significando, para vocês, o Casamento do Céu
e da Terra, o aparecimento, em seus Céus, de maneira cada vez mais flagrante e evidente, do conjunto da

Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.
Hoje, mais do que nunca, o seu futuro está inscrito no Absoluto, se tal for o seu estado, além de todo estado.

***

Então, a Onda da Vida que vem Desposá-los pede-lhes para penetrar na única Verdade que é a sua Natureza,
este Êxtase e este Deleite permanentes, porque vocês não têm que procurar o Amor porque vocês São o

Amor.
Vocês não podem fazer o Amor porque é o que vocês São.

Vocês apenas podem, simplesmente, manifestar a sua Presença, manifestar a sua Beleza e manifestar o
Absoluto.

***

Vocês estão em Tudo e por toda parte.
Vocês são o sem fim.

Vocês são o jamais nascido.
Tudo isso se revela em meio à sua Consciência maravilhada e, por vezes, perplexa, sem chegar ainda a

acreditar no que ela vive, sem chegar ainda a colocar palavras na experiência, além de toda experiência e, no
entanto, essa é a estrita Verdade.

É o fim da separação.
É o fim das ilusões e do conjunto das marcas desta Separação que vocês vivenciaram, a que vocês se
submeteram, mesmo sendo apenas uma ilusão porque, hoje, tudo isso está perdoado, tudo isso está

esquecido.
Resta-lhes estabelecer-se em suas Moradas de Eternidade.

Muitos de vocês percebem a ausência de divisórias entre a sua consciência e outras consciências.
Nisso, vocês não estão sonhando.

Nisso, o que é para viver é também esse Casamento Místico.

***

Vocês não estão separados de ninguém, vocês não estão separados de quem quer que seja, há apenas a
personalidade, às vezes ainda presente, que pode separar e estabelecer limites a esta União, a esta Verdade.

Muito além de toda carne, muito além de todo contingenciamento, muito além de convenções que possam
existir neste mundo, vocês são a inteira Verdade, a inteira Liberdade, vocês são o Absoluto, vocês nada mais

são do que disso.
Nós somos Vocês porque vocês são Nós.

Isso não é um jogo de palavras, isso não é um enunciado sem interpretação, nem sem Verdade, muito pelo
contrário.



Cabe a vocês descobrir e perceber isso, e isso ocorre a partir do momento em que vocês depositam, aos pés
de quem vocês são, o conjunto do que foi construído, o conjunto do que foi desconstruído, pacientemente,

durante esses anos.
Hoje, nós os convidamos, uns e outros, a Ser, mais do que nunca, a inteireza de vocês mesmos, além de toda

pessoa, além de toda individualidade.
Isso está aí, há apenas que deixar Ser o que vocês São.

***

Então, o Abandono do Si, o que lhes dizer além disso?
Existe uma série de dúvidas e de medos, isso já lhes foi falado.

É-lhes preciso, sobretudo, aceitar conscientemente que, quando essas dúvidas e esses medos aparecem,
vocês não são nem a dúvida, nem o medo.

De qual lado vocês querem ficar?
Vocês querem ser a dúvida e o medo que se manifestam a vocês?

Ou vocês querem ser a Eternidade que vocês percebem em alguns momentos?
Que isso seja no espaço das suas noites, no espaço dos seus sonhos ou em alguns espaços de Alinhamento,
nos momentos em que vocês não estão mais aí, no momento em que este corpo não mais existe, no momento

em que esta própria Consciência do Si não está mais presente.
Naquele momento, resta-lhes dar o último passo, aquele que os convida a dançar a Dança da Onda, a dançar a

Dança da Eternidade, a mover-se sinuosamente segundo o Princípio da Vida porque vocês são isso, na
totalidade.

Restando, então, superar os seus próprios limites e os seus próprios condicionamentos, os últimos, aqueles
que os impedem ainda de viver plenamente a Onda da Vida, de viver este Êxtase e este Deleite permanentes

do Ser, Liberados de toda cadeia, de toda carne.
E, no entanto, vocês irão conservar esta carne até o momento em que a Terra tiver decidido.

E, no entanto, vocês irão permanecer em meio a este corpo, mas vocês não estarão mais limitados por este
corpo, até o momento em que este próprio corpo tornar-se-á Transparente, estabelecendo-os em sua nova

Morada, denominada Dimensão, ou, então, Absoluto.

***

Nada mais há a temer, nada mais há a conquistar, há apenas que render as armas, aquelas da personalidade,
aquelas do Si.

Vocês corajosamente construíram as etapas, vocês corajosamente subiram os degraus, vocês corajosamente
realizaram as Núpcias de Luz, as Núpcias Celestes.

Resta-lhes, agora, viver as Núpcias Místicas, desta União com cada um e com cada uma, além de todo tabu,
muito além da carne, na Eternidade de cada uma das suas Presenças, de Coração a Coração, de olho a olho,

de corpo a corpo, além do corpo.
Vocês são esta Eternidade, vocês são esta Beleza.

O que é que ainda pode impedi-los e prendê-los às suas próprias ilusões, exceto vocês mesmos?
Vocês são chamados a se tornar aqueles dos seus próximos que partiram recentemente (ou há mais tempo) e

que não se reencarnaram para assistir na carne ao fim desta Ilusão.
Isso não é uma ilusão, isso é Verdade.

O que vocês são chamados a viver nos seus sonhos, nos seus contatos, nos seus vislumbres, é a Última
Verdade.

Todos nós somos Um, além da barreira da carne.
Todos nós somos Amor, na mesma Integridade, na mesma Verdade, na mesma Unidade e, sobretudo, no

mesmo e único Absoluto.
Isso está em andamento.

***

Naturalmente, alguns de vocês o vivem em níveis, digamos, mais ou menos acentuados, mas isso foi
prometido a todos, a partir do momento em que vocês aceitarem não mais ser simplesmente este corpo que
vive um Despertar, a partir do momento em que vocês aceitarem não mais ser uma forma que contém a Luz,

mas Ser a Luz que supera toda forma.
Vocês são isso, e isso se revela a vocês, cada vez mais.

Então, não, vocês não estão sonhando.



O que vocês são chamados a viver, em meio ao Abandono do Si, é a Realização total do que vocês São, muito
antes de todo Despertar, muito antes de toda Realização, muito antes de toda separação.

***

O momento chegou: o momento é para a reparação total de todas as ilusões e de todo sofrimento, levando-os
a reconsiderar a relatividade deste corpo, a própria relatividade da sua vida, a própria relatividade deste mundo.
O que foi realizado é a Ascensão e a Ressurreição, em meio a este corpo, porque é apenas aí que isso podia

acontecer, porque é apenas aí que isso podia se realizar e vocês o realizaram.
Resta-lhes descobrir a Graça.

Resta-lhes descobrir a possibilidade de se mesclar a qualquer Consciência e fazê-lo, de forma Amada,
Amorosa, em total Liberdade de toda carne.

Isso ocorre nos seus sonhos, isso ocorre além de toda noção afetiva, além, é claro, de quaisquer noções
limitantes, tais como vocês conheceram-nas neste mundo.

***

Dancem no Sol.
Dancem com vocês mesmos, mas Dancem também uns com os outros porque o outro é apenas vocês

mesmos, em um outro momento, em um outro espaço.
Isso ainda lhes parece, hoje, impossível de compreender.

Não há melhor amigo que o seu pior inimigo, não há melhor irmão que aquele que os enganou, não há melhor
amigo que aquele que se diz seu inimigo.

Essa é a estrita Verdade.
Então, vocês poderão dizer, como o CRISTO: “o que vocês fizerem ao menor de vocês, é a mim que vocês

fazem” porque vocês o fazem, de fato, a vocês mesmos.
A maneira com a qual vocês julgam, vocês serão julgados.

Não há julgamento, exceto o julgamento que vocês fazem, vocês mesmos, não importa de qual de vocês: o
outro que é apenas vocês mesmos.

Isso será vivido, essa é a estrita Verdade.
Percorridos pela Onda da Vida, tornem-se a Onda da Vida, na totalidade, que isso seja neste corpo, como em
qualquer outro corpo, nesta Estrela como em qualquer outra Estrela, sobre esta Terra com em qualquer outra

Terra.
O momento chegou e é agora, além de todo tempo, além de todo limite e além mesmo de todo corpo.

Vocês não são este corpo, mas vocês estão neste corpo.
O que está neste corpo e o que Dança em vocês é a Onda da Vida que os percorre.

Vocês são Isso.

***

Resta-lhes atravessar este última fase, levando-os a estabelecer-se, pela Eternidade, no que vocês São.
Não, vocês não estão sonhando.

Vocês têm também, a partir do momento em que vocês depositarem as últimas armas, que testemunhar.
O testemunho não tem necessidade de grandes discursos, não tem necessidade de demonstrações.

A sua simples Presença basta para abrasar o conjunto da humanidade nesse Fogo de Amor final e terminal,
pondo fim à separação, à divisão e às ilusões.

Vocês chegaram a isso.
Vocês não dependem mais de qualquer tempo linear deste mundo para vivê-lo, porque isso cabe apenas a

vocês.
O momento coletivo da Terra é possível a cada sopro, para cada um de vocês e para o conjunto dos seus

Irmãos e das suas Irmãs.

***

Não busquem data porque a data chegou.
Não busquem mais o momento porque cada momento corresponde a isso.

Resta-lhes, simplesmente, deixar Ser o que vocês São.



Resta-lhes se beneficiar do que vocês São em meio a este efêmero.
O Absoluto se revelou para alguns de vocês.

Ele irá se revelar para muitos de vocês, gradualmente e à medida do tempo, porque o que vocês São permite a
Comunhão, porque o que vocês São no Absoluto é contaminante e permite àqueles dos seus Irmãos e das

suas Irmãs que ainda duvidam, tornar-se, vocês mesmos, eles mesmos.
Vocês são, naquele momento, o iniciador e a iniciadora que, pelo Casamento Místico, vêm abrasar o Coração

do outro.
Não mais enquanto Coroa Radiante, não mais somente enquanto Lareira, mas, sim, como uma Vibração
extrema, ocorrendo no conjunto do corpo, levando-os ao estado de deleite absoluto do que vocês São.

Nada mais poderá ser como antes.
Vocês irão comungar, no Céu, com cada um de vocês, que é um outro você mesmo, eu o repito, em outro

espaço e em outro tempo.
A visão da separação apenas foi mantida pelos horrores e pelo próprio sofrimento do que foi criado no

pensamento.
Isso está superado.

***

Hoje, vocês São, se vocês se Abandonarem à Luz e se vocês abandonarem o próprio Si.
Instantaneamente, vocês se tornam o Esposado, aquele que está Casado com o CRISTO e, para vocês, o

CRISTO está aí.
Ele vem despertá-los ao seu Último.

Ele vem pedir ao seu Coração para tornar-se você mesmo.
E nós vimos, nós, Arcanjos, como os Anciãos, como as Estrelas, como aqueles que pertencem a alguma

estrutura (ndr: intervenção de BIDI) enquanto aqueles que vão colocá-los na Verdade, na Transparência, na
Espontaneidade, além de toda barreira, além de todo limite, além de toda apreensão.

***

Isso é Amor e nada mais.
Não é nada mais senão o Amor porque o Amor é a Essência dos mundos.

Não é nada mais senão esses diferentes qualificativos Vibratórios que nós explicamos para vocês, permitindo-
lhes vivê-los, permitindo-lhes também sintetizá-los e os aproximar do que se vive agora (para alguns de vocês,

desde dois meses).
A época da Páscoa passou, resta agora viver esta primavera (outono, no hemisfério sul), esta Ressurreição de

si mesmo que os conduzirá ao verão (inverno, no hemisfério sul).
Muitas coisas irão transcorrer, através de vocês, como sobre este mundo.

***

Lembrem-se de que vocês são além do mundo porque vocês são a Onda, além de todo o mundo.
Lembrem-se de que vocês são a Alegria, além de toda alegria e isso é chamado de Êxtase, isso é chamado

de Fusão e Dissolução.
Isso é para viver, a partir do momento em que vocês depositarem toda arma da personalidade.

Vocês nada têm a perder porque vocês, aparentemente, já tudo perderam.
É apenas uma restituição da Verdade e da Beleza.

Vocês passaram de Semente de Estrela e de Ancorador de Luz a Filhos da Liberdade.
Então, demonstrem a sua Liberdade porque vocês são os Liberados e porque vocês são os Viventes.

Cabe a vocês deixar Ser, na totalidade, isso.
Cabe a vocês romper toda barreira, derrubar todos os muros do isolamento que poderiam ainda restar,
isolando-os dos seus Irmãos e das suas Irmãs, daqueles que vocês amam, como daqueles que vocês

acreditam não amar, daqueles que estão deste lado do véu, como daqueles que atravessaram esse véu para ir
ao que vocês nomearam, anteriormente, as portas da morte.

***

Tudo isso está aberto, tudo isso é Verdadeiro, tudo isso é Amor.



Transcendendo e Glorificando a própria carne que vocês habitam, chamando-os a esta Transparência, a esta
última Transcendência, transformando cada uma das suas células em um braseiro ardente de Amor, nesta

forma de cristal, estabelecendo-os em meio à sua nova Morada ou em meio ao Absoluto.
Isso se desenrola neste momento mesmo.

Então, é claro, muitos dos seus Irmãos e das suas Irmãs (que são outras partes de você mesmo, ainda não
despertadas) vão se rebelar, vão entrar em rebelião porque eles têm medo.

E vocês são, de algum modo, aqueles que vêm amenizar os medos, não mais semeando a Luz, não mais
enxameando a Verdade, mas, simplesmente, manifestando a Verdade do Absoluto que vocês São.

Vocês vão ver (por si mesmo, pelos seus olhos e pela sua Consciência) que vocês serão os agentes
transformadores daqueles dentre vocês que são senão vocês em outros momentos, que ainda não estão

abertos a esta Última Verdade.
Os primeiros serão os últimos.

***

Vocês fazem parte daqueles que, pela sua simples Presença, sem qualquer alinhamento, sem qualquer
vontade pessoal ou individual, vão trabalhar para a Liberdade, trabalhar para a Liberação porque, Liberando-se,

vocês Liberam o mundo.
Vocês são Livres.

Vocês são, desde toda Eternidade, a Liberdade.
Vocês são, desde toda Eternidade, o Amor, o Amor Absoluto, aquele que não conhece qualquer carne, aquele

que não conhece qualquer resistência, qualquer oposição.
Nada mais há senão o Amor.

Nada mais há senão o Abandono do Si para CRISTO.
Então, nós os acolhemos e nós os esperamos em vocês mesmos, nesse santuário que foi esse Templo que

vocês construíram, que vocês fizeram, que vocês limparam, permitindo-lhes, hoje, receber o Noivo.
Tudo isso se desenrola neste momento mesmo.

Muitos de vocês vão tomar Consciência da Onda da Vida, mesmo sem poder ali colocar palavra ou
denominação, sem poder sequer descrever os efeitos.

Eles irão viver os efeitos e eles irão se tornar isso, assim como vocês.
***

Então, vocês poderão comungar uns com os outros, na Verdadeira Comunhão, não aquela das aparências, não
aquela de uma família, mas aquela da Liberdade de Absoluto a Absoluto, além de toda consciência.

É isso que está em andamento neste momento, neste tempo da Terra, neste tempo da sua Eternidade.
Mais do que nunca, nós estamos com vocês.

Mais do que nunca, nós somos vocês.
O contato, a Comunhão e a Fusão irão se estabelecer por uma modificação importante da Onda da Vida, da
sua propagação em meio a este corpo e, também, pela modificação intensa dos diferentes sons percebidos

nos ouvidos, aumentando e ampliando o estado de Êxtase ou o estado de Íntase.
Vocês nada arriscam porque vocês São este Êxtase, vocês São esta Íntase.

Vocês São esse som que se ouve ao nível dos ouvidos.
Vocês são, também, o som que é ouvido no Céu e sobre a Terra porque a Terra e o Céu nada mais são do

que vocês mesmos, eles também.
Vocês São isso, na totalidade.

Deixem trabalhar.
Deixem Ser.

Deixem as energias da Criação revivificar a Eternidade da sua Presença sobre este mundo, como em qualquer
mundo.

Vocês não estão mais limitados a este mundo.
Vocês não estão mais limitados a este corpo.
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A própria encarnação torna-se Transparente.
Disso vocês irão se aperceber, que isso seja no espaço dos seus sonhos, no espaço das suas noites, no

espaço dos seus contatos.
A Comunhão tornar-se-á cada vez mais fácil, neste próprio corpo, e através deste corpo, sem, no entanto, que

os corpos se toquem, sem, no entanto, que tenha qualquer noção de um tabu, qualquer que seja.
A carne é Transcendida, ela é Transmutada, ela é chamada, ela também, a viver sua transmutação e sua

Ressurreição nos espaços de Cristal da 5ª Dimensão ou de outras Dimensões e, também, na Transparência e
na vivência da Onda da Vida no Absoluto Último (que, no final, vocês São, já que todos nós somos Um).

Isso tomará todo seu sentido.
Vocês são Um porque nós somos Um com vocês.

Isso não é um conceito, mas é uma realidade, para viver nesta carne e além desta carne, neste Espírito e em
todo Espírito, em toda alma existindo ainda antes da Dissolução.

Vocês serão a alma de um como a alma do outro, nada mais será secreto porque vocês estarão em comunhão
direta.

Vocês não terão mais necessidade da ferramenta mental.
Vocês terão simplesmente que Ser e vocês serão então, instantaneamente, Tudo, absolutamente Tudo, cada

parcela.
Nada mais lhes será desconhecido, nada mais lhes será estranho porque vocês irão se tornar o Absoluto,

presente, do mesmo modo, em vocês como em qualquer outro, como em qualquer Anjo, como em qualquer
Arcanjo e como em qualquer Estrela.

Não há mais véu, não há mais separação.
Somente persistem os véus que vocês mantêm, de maneira artificial, pela dúvida e pelo medo.

***

Além de tudo isso, vocês irão viver este Absoluto a um dado momento.
Não o procurem.

Se isso não estiver presente, não fiquem impacientes: permaneçam pacientes, deixem-se levar.
Abandonem-se, deixem trabalhar o Absoluto em vocês, este marcador que é a Onda da Vida, que apenas

pede para lançar-se, para percorrer o seu corpo, para extrair-se pelo Coração e pela cabeça, a fim de voltar em
vocês como uma Onda de Êxtase.

Vocês são isso e nada mais, nada mais pode existir, nada mais pode sequer rivalizar com a Beleza disso.
Então, o que vocês escolhem?

Vocês escolhem ainda resistir ou vocês escolhem Ser esta Onda da Vida e este Êxtase?

***

A escolha é muito simples, aliás, vocês não têm escolha: só o que constitui o próprio princípio inferior de vocês
acredita que ele tem uma escolha, acredita que ele tem medo ou acredita que ele tem uma dúvida.

Vocês nada são desses três elementos.
Então, hoje, eu os convido, enquanto Arcanjo do Amor, Arcanjo da Relação, Arcanjo da Comunicação, para
Viver o Amor porque vocês são o Amor, porque vocês são isso, e absolutamente nada mais pode interferir

com esta Verdade.
Vocês são os Filhos da Liberdade, vocês são a Liberdade e vocês são os Liberados Viventes, se tal for sua

aceitação.
Se vocês decidirem abandonar o Si, abandonar o ego e viver o Coração, na totalidade, nada pode se opor a

isso, no exterior de vocês mesmos.
Há apenas o seu olhar que pode ainda, por enquanto, permanecer separado.

Vocês nada irão perder, vocês irão ganhar tudo: então, por que hesitar, por que ver ali o que quer que seja mais
senão o Amor?

Quem pode ver outra coisa que o Amor exceto o ego, exceto o olhar separado, exceto, justamente, esses
medos e essas dúvidas nas quais vocês serão levados?

Não para refletir, mas para deixar passar, ou seja, para observar, porque o medo e a dúvida não são de vocês,
nem pessoais, nem coletivos.

Eles são apenas a ilustração do ‘sistema de controle do mental humano’ que, de algum modo, os restringiu,
que os induziu a caminhos ditos secundários, e que os impediu de ser o que vocês São, de viver o Absoluto.

***



Hoje, vocês vivem o Absoluto.
Vocês são os Liberados Viventes, a partir do momento em que vocês não derem mais corpo, não mais

consentir com o que representa a personalidade, com o que representa a encarnação.
Não é questão de evitar a encarnação.

A Terra irá assinalar, para vocês, o momento vindo.
É questão de encarnar, na totalidade, além da Luz, o Absoluto, a fim de que o Absoluto tenha lugar em meio a

este corpo e o ilumine do interior, além da contemplação da luz do Si.

***

Vocês não são um corpo que abriga a Luz.
Vocês não são aquele que vive um Acordar ou um Despertar.

Vocês não são aquele que acede a uma Realização.
Vocês são os Liberados Viventes.

Resta simplesmente aceitá-lo, resta simplesmente vivê-lo, em vocês como com qualquer outro, como com que
qualquer Sol, como com qualquer Dimensão.

Não há mais limites, não há mais barreiras, exceto aquelas que vocês ainda permitiram e que vão se dissolver
por elas mesmas.

Não busquem alguma doença, não busquem alguma desculpa, não busquem algum álibi porque tudo está aí,
tudo está consumado.

***

Agora, a título coletivo, a hora da Ressurreição soou em vocês, como para a Terra, e isso vocês já o vivem, a
Terra o vive.

Não deixem se levar pelo que quer que seja senão pelo Amor, pela Verdade deste Fogo e desta Água que se
espalham em vocês, realizando a alquimia do Yin e doYang, a alquimia do masculino e do feminino, em vocês
mesmos, levando-os a este ‘andrógino primordial’, levando-os a este Último, onde não existe mais separação
ligada a qualquer polaridade de sexo, ligada a qualquer polaridade de Véu daquele que está vivo e encarnado,

daquele que está morto.
Todos os Véus desapareceram.

Tudo está desvendado.
Tudo está Revelado.
Tudo está Liberado.

Vocês o aceitam ou vocês o recusam?
Vocês são o Amor.

Vocês são a Verdade.
Vocês são o Caminho e vocês são a Vida.

O que mais pode existir, exceto esta perfeição absoluta, este Amor absoluto, esta Onda da Vida, esta
magnificência, que faz com que nós sejamos Um, que nós sejamos o Absoluto?

***

Portanto, enquanto Arcanjo do Amor, eu os convido a Ser o Amor porque vocês nada mais são que isso.
Não reflitam sobre suas ações porque, se a ação é guiada e conduzida pelo Amor, o que resulta é o Amor e

nada mais.
Quaisquer que sejam as circunstâncias da personalidade, o grau de intensidade da sua confiança no que vocês

São, no Amor, nesta Verdade do Amor, fará da sua vida um tapete de rosas onde nada mais poderá afetar,
nesta carne, o que quer que seja de quem vocês São.

Vocês querem Ser isso?
Porque é isso que vocês São, além de toda aparência.

Nós somos Um.
Portanto, enquanto Arcanjo ANAEL, eu os convido a este Banquete Celeste.

Ele não é restrito a alguns iniciados.
Ele não é restrito a alguns seres que estariam mais adiantados.

Ele não é restrito àqueles que teriam trabalhado melhor.
Ele não é restrito àqueles que teriam melhor Ancorado a Luz.

É uma festa e o Banquete está aberto a todos, sem qualquer limite, sem qualquer restrição.



Há apenas vocês, e vocês sozinhos, que podem estabelecer os seus próprios limites e as suas próprias
restrições.

O Banquete chama todo mundo.
Ele não faz diferença entre as idades, entre o que vocês acreditam, o que vocês não acreditam.

A Onda da Vida é para todos.
Ela não é privilegiada a uma pessoa e ausente de outra pessoa.

Ela está absolutamente por toda parte, porque vocês estão por toda parte, porque vocês São a Eternidade,
vocês São o Absoluto e vocês São o Último.

Vocês São o que vocês São.

***

Então, abandonem o Si.
Abandonem o que lhes pareceu, a um dado momento, como a última verdade a viver.

Não há outro Último.
Não há outra etapa senão o Amor Absoluto de quem vocês São.

Enquanto Arcanjo do Amor, eu os convido a estabelecer-se em sua Morada da Eternidade, neste corpo, nesta
carne sublimada, transfigurada e desperta.

Vocês são os Liberados Viventes.
Vocês são aqueles que acolheram a Onda da Vida, ou que irão acolhê-la, e que irão deixá-la desenvolver-se e

que irão tornar-se, vocês mesmos, esta Onda da Vida, onde mais nenhum apego pode existir, onda a
Liberdade é total, onde a Liberação é real.

É isso que se desenrola neste momento mesmo.
É isso que se revela, neste momento mesmo, no instante da minha Presença como em qualquer outro instante
onde nós estaremos em Comunhão, uns com ou outros, uns nos outros, além de toda afiliação, além de toda

carne, além de todo corpo, além de toda alma, além de todo Espírito.
Porque nós somos Um, Único, Absoluto e Último, em meio ao Amor.

***

Eis algumas palavras que, enquanto Arcanjo do Amor, eu tinha para dar a vocês.
O abandono do Si é um canto.

Não um canto de esperança, não um canto de espera, mas o canto da Verdade.
Esse som é aquele que vocês escutam em seus ouvidos, que irá levá-los a viver o Êxtase Místico do Coro dos

Anjos, última etapa do Som absoluto, conduzindo-os a esta indizível Verdade.
Isso está em andamento.

Isso está a caminho.
Se vocês prestarem atenção, sem nada fazer, vocês irão constatar que, assim que vocês se aproximam de

outra consciência, em Espírito, em Verdade, o seu som modula-se e se amplifica.
Isso assinala o seu Casamento Místico.

Isso assinala a Transparência de um e do outro fazendo com que, como nas outras Dimensões, vocês possam
transpassar-se, uns, os outros, na totalidade.

O corpo não será mais um obstáculo, ele não será mais uma prisão, mas, sim, o local onde se realiza este
Último, este Absoluto.

Eu os convido, portanto, a descartar todas as armas.
Eu os convido a não mais temer.

Porque, será que o Amor poderia temer o que quer que seja?
Vocês estão Liberados.

Vocês são os Liberados Viventes.
Essa é a única e exclusiva Verdade.

Todo o resto não é nada.
Acima de tudo, jamais julguem alguém.

Lembrem-se daquele que vocês julgaram um dia.
Não há outro inimigo senão vocês mesmos, de vocês mesmos.

O inimigo não existe.
Não há nem Bem, nem Mal.

Há apenas o Amor, a Eternidade do Amor, a Verdade do Amor, o Absoluto do Amor e da Luz.



Vocês são a Luz dos mundos.
Vocês são o Amor dos mundos.

Nós o somos, com vocês, em vocês.
Não há mais distância.

Não há mais separação.
Não há nada mais senão este Último.

Não há nada mais senão este Absoluto.
Não há nada mais senão a Onda da Vida, Onda do Amor, dança eterna da Verdade, indizível deleite de, enfim,

ter retornado ao que vocês São, na Eternidade.
E isso, ainda, nesta carne.

E isso, ainda, com aquele que concerne a vocês, com aquele que transpassa vocês pelo seu coração, em uma
doação de Amor a vocês mesmos, em uma doação e em um abandono do Si.

Amar para ser Livre.
Amar é dar-se.

Amar é dar.
O que vocês têm para dar?

O que vocês São, em Verdade, porque vocês são a Doação.
Vocês são a Doação da Vida, manifestada e marcada pela Onda da Vida.

É o que vocês são.
Nada mais existe.

Vocês são isso, pela Eternidade.
Vocês são isso, desde toda Eternidade.

***

No silêncio das minhas palavras, durante alguns minutos, acolhamos juntos (já que isso é possível, não importa
o momento) o Manto Azul da Graça e sua tradução que é a Onda da Vida.

Neste silêncio e nesta Eternidade, comunguemos.
Na ronda do Um.

No hino da Eternidade.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Escutem e ouçam o canto da Eternidade, que é o canto do Amor.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Bem amados Filhos da Liberdade, Liberados, se houver em vocês a necessidade de partilhar, a necessidade
de interrogar ou a necessidade e liberar alguma coisa, eu os escuto.

***

Pergunta: e sobre a noção de refutação como exercício espiritual?

A refutação é o princípio que consiste em desviar de vocês tudo o que não é do Amor, tudo o que não é da
Eternidade.

Vocês não podem conhecer a Eternidade porque vocês o São.
Há, portanto, uma única atitude possível: deixar a Onda da Vida trabalhar, deixá-la subir e se expandir, como a

seiva da árvore que sobe e percorre o conjunto do seu corpo, o conjunto das suas células, assim como o
conjunto de cada corpo, de cada Irmão e de cada Irmã.

Além disso, existem, efetivamente, circunstâncias prévias onde lhes é preciso olhar, com lucidez e clareza,
tudo o que não é do Absoluto.

Quando vocês tiverem eliminado o que não é do Absoluto, ou seja, tudo o que vocês conheceram, naquele
momento, vocês poderão desposar, na totalidade, o Absoluto.

Esta refutação é, simplesmente, apenas um princípio de exercício, dito espiritual, visando enxergar, claramente
e com lucidez, o que vocês não são.

Refutem o corpo.
Refutem esta vida.



Refutem a doença.
Refutem qualquer vínculo.

 Não para negá-los, não para rejeitá-los, mas, sim, para iluminar.
Então, naquele momento, o que será iluminado irá dar-lhes a iluminação necessária e suficiente para penetrar

os cantos da Onda da Vida e viver a Onda da Vida.
Vocês não podem ser a Onda da Vida e manter algum sofrimento.

Vocês não podem ser a Onda da Vida e manter o menor rancor contra a humanidade, contra um outro Irmão e
Irmã.

A Onda da Vida é aceitação e aquiescência total ao Amor.
Refutar consiste apenas em refutar o que não é do Amor, ou seja, tudo o que pertence ao domínio do

temporário, tudo o que pertence ao domínio do pesado, tudo o que pertence ao domínio do efêmero e que,
justamente, pelo peso representado, mesmo efêmero, bloqueia o desenvolvimento da Onda da Vida.

Vejam isso com Amor, sem julgamento, sem levar um olhar crítico, simplesmente aceitando olhar: vocês não
são nem este corpo, nem estes olhos, nem esta doença, nem seus filhos, nem seus pais, nem mesmo esta

vida que vocês vivenciaram.
Refutem isso e a Onda da Vida irá se lançar através de vocês.

Vocês nada mais têm a fazer.
E, sobretudo, não se esqueçam de olhar e de comungar com aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que já estão

neste Absoluto, além de toda carne, além de toda separação, além de todo contato físico.
Porque eles tiveram acesso ao seu Espírito.

Eles estão realizados, ao que vocês são destinados.
Todos vocês são Liberados Viventes.

Só o ego vai acreditar que isso não é verdadeiro.
Somente a pessoa vai dizer que isso não é possível.

Não o escutem.
Escutem a Onda da Vida.

Escutem o canto da Graça, aquele do Céu e da Terra, aquele do Apelo de Maria, aquele dos seus próprios
ouvidos.

***

Pergunta: quando novas manifestações da Onda da Vida se revelam no corpo, é também para refutar?

Absolutamente não, já que vocês São a Onda da Vida.
Vocês não são as manifestações da Onda da Vida no seu corpo, mas vocês São a própria Onda da Vida.

Não fiquem nas percepções, mas se tornem o que é percebido.
A refutação concerne ao que é efêmero.
A Onda da Vida é tudo, exceto efêmera.

Ela é Eternidade.
Desta Eternidade que vocês foram privados.

Então, quaisquer que sejam os nomes que vocês lhes deem (Doação da Graça, Manto Azul da Graça, Onda do
Éter), não importa.

***

Pergunta: como se identificar a essas manifestações corporais?

Bem amado, a questão é muito vaga.
A Onda da Vida não pode ser dirigida.

Vocês podem criar condições propícias ao seu aparecimento.
Vocês podem limitar a influência do que está inscrito na dúvida e no medo, ao nível dos dois primeiros chakras

do seu corpo físico.
As manifestações são múltiplas.

Nós não iremos dá-las a vocês, por enquanto, mas vocês irão ver, se vocês se interrogarem uns com os
outros, que elas são estritamente idênticas.

São circuitos energéticos, comuns.
São manifestações Vibratórias, em meio a este corpo, comuns.

O importante não é a manifestação.



Vocês nada podem ali mudar.
Analisá-lo de nada serviria.

Vocês têm apenas que se tornar esta Onda da Vida.
E vocês o sabem, a partir do momento em que vocês vivem o Êxtase e o Deleite.

Enquanto o Êxtase e o Deleite não forem vivenciados (em um primeiro momento por intervalos e, gradualmente
e à medida do tempo, permanentemente, dia e noite), nada há a fazer para isso.

Simplesmente deixar existir este estado.
Porque é o que vocês São.

***

Pergunta: como compreender a aconsciência e sua diferença com o inconsciente?

Isso apenas pode ser vivenciado.
O Absoluto não pode ser compreendido.

Ele pode apenas ser vivenciado.
E, em meio ao Absoluto, não há inconsciência, mas aconsciência.

Querer ali colocar palavras estritamente de nada serve.
É o mental que sempre vai agir assim.

Vocês não podem apreender-se do que vocês São.

***

Pergunta: a Onda da Vida pode se manifestar sob a forma de um movimento rotativo?

É um movimento ondulatório.
Quando ele está instalado, ele percorre todo corpo.

Não é mais possível discernir a origem sob os pés, nem mesmo a origem ao nível do períneo.
Mas isso ocorre por toda parte, ao mesmo tempo, como uma ondulação, como uma dança, sendo

acompanhado pelo estremecimento do Êxtase.

***

Pergunta: sensações de efervescência sentidas no corpo, acompanhadas de paz, de plenitude, são efeitos
da Luz Vibral?

É a alquimia entre a Luz Vibral e a Onda da Vida, quer tenha nascido ou não, aliás.
Porque a Onda da Vida penetra vocês pelos pés, mas ela sai da Terra por toda parte e não unicamente nos

seus pés.
Então, é um momento em que o Casamento do Céu e da Terra (ou seja, da Luz Vibral que desceu até vocês,

que fecundou a Terra e que desencadeia, ao redor, a subida desta seiva que é a Onda da Vida) pode ser
percebido ao nível do corpo de diferentes maneiras.

Há uma captação, pela periferia do corpo, da alquimia entre a Luz Vibral e a Onda da Vida.
Mas enquanto ela não tiver penetrado o interior dos seus pés, não tiver subido até o períneo, não pode ali ter o

Êxtase.
O mecanismo não fica completo.
Ele é vivenciado na superfície.

***

Pergunta: é possível confundir a Onda da Vida com outra coisa?

A questão não se coloca para aquele que vive a Onda da Vida.
Não pode ali ter confusão com o que quer que seja mais.

O Êxtase não pode ser confundido com qualquer outra coisa.

***



Pergunta: isso pode ser confundido com manifestações de entidades do baixo astral?

Em caso algum.
Só o ego pode crer nisso.

Só o ego que tem medo pode colocar esta questão.
Não pode existir entidade, dita do baixo astral, que possa assediar.

Só o ego, que não vê claramente e que está dominado pelo medo e pela dualidade, recusa se apagar diante da
Onda da Vida.

Ele ali colocará todos os nomes.
Porque aquele que vive o Êxtase é, para o ego, exterior, daquele que não o vive, uma possessão, um absurdo,

algo que não pode existir.
O Absoluto não pode ser reconhecido pelo ego.

Jamais.
O ego se posiciona sempre como elemento discriminante entre o Bem e o Mal.

Enquanto existir isso, em meio ao ego, jamais a Onda da Vida poderá ser vivenciada, exceto no momento final.
Mais uma vez, o Êxtase e a Onda da Vida jamais podem enganar.

Só o ego vai jogar para acreditar que isso não é o que é.

***

Pergunta: a alimentação pode ajudar a sentir a Onda da Vida?

Absolutamente não.
Como eu disse, há alguns anos: a alimentação líquida ou a ausência de alimentação pode favorecer a Luz

Vibral.
A Onda da Vida não se importa com o que vocês fazem.

Vocês são Amor ou vocês não o são.
Enquanto vocês acreditarem que existe uma circunstância exterior (alimentar, kármica, de idade ou do que quer

que seja), a Onda da Vida não pode nascer.
Ela estritamente de nada depende, e, sobretudo, não da sua personalidade, e, sobretudo, não dos seus

desejos.
Já que ela está ligada ao abandono do próprio Si.

Crer e esperar que a Onda da Vida vá nascer porque vocês adotam tal regime ou porque vocês consomem tal
coisa, é um equívoco do ego.

A Onda da Vida irá nascer a partir do momento em que vocês forem este Absoluto, a partir do momento em
que vocês Abandonarem, vocês mesmos, o Si, à própria Fonte de vocês.

Nada mais há a fazer.
Isso foi dito de várias maneiras, mas só o ego sempre vai buscar uma justificativa do porque ele não vive a

Onda da Vida.
Mas, justamente, vocês apenas podem viver a Onda da Vida e, com muito mais razão, o Êxtase, se não houver

mais ego.
Lembrem-se: o único obstáculo à Onda da Vida, ao Absoluto e à Graça do Manto Azul, são unicamente as

dúvidas e os medos que não são os seus.
Isso foi desenvolvido.

Enquanto vocês derem peso e enquanto vocês derem crédito às dúvidas e aos medos, a Onda da Vida não
pode subir.

Lembrem-se de que o limitado, o ego, irá sempre procurar afastá-los disso.

***

Pergunta: os espasmos sentidos ao nível do ventre são uma manifestação transitória no percurso da Onda
da Vida?

A Onda da Vida nasceu, ou não, ao nível dos pés.
Ela subiu, ou não, até o períneo.

E, em seguida, ela pode, efetivamente, dirigir-se para frente e para trás, ou seja, para o ventre, como para as
costas.



Se nada de tudo isso ocorreu antes, isso não é a Onda da Vida.
Se for a Onda da Vida, o anterior foi vivenciado.

Esses espasmos estão ligados diretamente ao segundo chakra.
Do mesmo modo que muitos de vocês notaram que havia zonas de sensibilidade, depois do Manto Azul da

Graça, ao nível do que foi chamado de chakra do baço e de chakra do fígado ou, se vocês preferirem, o que
vocês nomeiam Portas ATRAÇÃO e VISÃO, podendo até causar distúrbios digestivos, hepáticos ou colíticos.

Não se preocupem com isso.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Liberdade, comunguemos juntos à Doação da Graça.
Eu voltarei, aliás, durante o seu espaço de Alinhamento e de Comunhão.

Eu lhes digo até dentro de alguns instantes e acolhamos.

... Compartilhamento da Doação da Graça ...

Eu sou ANAEL Arcanjo e eu lhes digo até dentro de alguns instantes.

************
ACESSO À PRIMEIRA PARTE
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Liberdade, que a graça estabeleça-se em nós.

Eu venho, de algum modo, tomar a sequência daquele que se exprimiu, a fim de dar resposta a toda discussão
concernente a isso ou a qualquer outra coisa que lhes apareça útil colocar.

Eu os escuto.

***

Questão: você citou, um dia, a expressão «Gabor Naor Ka», que significa, em linguagem silábica
original, «a Luz autêntica, aquela da Fonte». Pronunciá-la pode servir-nos, vibratoriamente?

A Luz é tudo o que é e o que não é.

A Vibração dessa expressão é bem além da linguagem.

Ela decorre, diretamente, do primeiro Sopro primordial e do último Sopro final, no qual tudo se inscreve e tudo
se escreve.

Não é mais útil nutrir qualquer compreensão.

Tudo é Um.

Nós somos Absolutos.

Nenhum relativo pode subsistir além de um tempo específico.

A expressão é aquela do Sopro original.

Ela é a própria natureza do Tudo, a própria essência do que vocês nomeariam o nada.

Do mesmo modo que o Absoluto é além de tudo, como de toda representação, essa expressão convida-os a
ser o Filho Liberado, o Filho da Liberdade, aquele da Lei de Um.

Vocês são o Amor.

Aí está o que lhes diz essa Vibração.

Reunindo-se, além de toda falsificação: «no começo era o Verbo».

Minha presença e sua presença, como vocês a vivem, participam da Onda de Vida, da Doação da Graça, em
cada palavra que eu pronuncio e em cada palavra que vocês escutam.

***

ANAEL - 12 de abril 2012 - Autres Dimensions
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Questão: UM AMIGO disse que convinha olhar além do que nos é dado a ver. Poderia desenvolver?

O ver de que foi feita referência não é um sentido, nem uma função.

O ver será, sempre, uma projeção, de uma maneira ou de outra, de algo.

Ver além do que é dado a ver é, portanto, conceber que há outra coisa.

Essa outra coisa aparece apenas quando vocês decidem ver, efetivamente, após, não parar no que é dado e
que foi projetado.

É um convite para abolir a própria projeção, para voltar, de algum modo, o olhar, fazer com que esse olhar não
esteja mais repleto de uma demanda de sentido ou de uma demanda de compreensão ou de uma demanda de

comparação.

O olhar torna-se, aí também, neutralidade.

Esse olhar, que é, portanto, um retorno em si, convida-os a olhar atrás da aparência, convida-os, aí também, a
uma forma de Transcendência, pedindo-lhes para deixar vir o que é assim projetado.

Deixando vir a vocês o que é visto, vocês superam todo julgamento, toda apreciação.

Vocês superam, verdadeiramente, o fato de ver.

Há, portanto, uma mudança, se se pode dizê-lo, de sentido, que os faz passar da projeção à introjeção.

Isso se torna possível a partir do instante em que vocês estão instalados na Vibração do Hic e Nunc porque,
naquele momento, o que é dado não vai mais ao mesmo sentido.

Há, portanto, de algum modo, uma forma de restituição à origem, que passa da projeção à introjeção, que os
faz descobrir que apenas pode ser visto ou olhado o que já está presente, antes de toda projeção em vocês.

Essa Transcendência transcende o que é visto habitualmente, dando a ver não mais um objeto, uma pessoa ou
uma situação, mas os subentendidos, do mesmo modo.

Tudo se torna Vivo.

O que vocês veem, naquele momento, não é mais o cenário, mas, simplesmente, a Vida.

É exatamente o mesmo para tudo o que vocês nomeiam sentido.

O sentido é apenas o que é destinado a dar-lhes a perceber o que parece encontrar-se no exterior de sua
forma.

Do mesmo modo que existiram, sobre esta Terra, algumas Yogas do Som, é um momento em que é preciso
superar o som.

É assim para cada sentido.

O objeto que vocês tocam com a mão aparece-lhes pelo sentido do tato, obviamente, como exterior, dando, aí
também, a perceber características.

Se vocês aprendem a tocar além do que é tocado, aparecem percepções energéticas, Vibratórias e, em uma
fase mais pronunciada, deixam-se perceber o objeto, a coisa ou a pessoa, antes mesmo que tenha nascido,

formado ou criado.

Assim é para cada sentido que lhes é acessível nesse corpo.

***

Questão: como aliar a gratidão pelo que se recebe e o fato de saber que nada há que dê e nada que
receba?

Simplesmente, sendo o que você É.

A partir do instante em que a Graça torna-se a sua Morada, não pode ser útil, nem necessário, projetar qualquer
Graça.

Você se torna a própria gratidão.

Há, nessa pergunta, o Amor a emitir para com quem lhe parece, ainda, exterior a si mesmo.

Você rende graça e exprime uma gratidão, volta para você porque nós somos, de maneira indelével, em você,



bem além dessa forma e desse limite.

O convite que lhes é formulado e proposto pela Onda de Vida e o Manto Azul da Graça é, efetivamente, essa
palavra, que volta sem parar: «além».

Mas o além não é outro lugar, não é em outro tempo, nem em outra vida.

Ele é inscrito nesse instante.

Não há além, tal como o sentido como pode entendê-lo.

Frequentemente, o homem faz referência ao além como o que é exterior, num pós-vida, quando esse corpo e
essa forma não existem mais.

Hoje, a Onda de Vida convida-os a Ser o além, Aqui e Agora.

***

Questão: o espaço de um instante eu duvidei, muito fortemente, da existência do pensamento,
sentindo, naquele momento preciso, uma grande vertigem que me levou muito longe. Pelo medo da
loucura, eu controlei tudo. Se eu me tivesse abandonado a esse movimento, eu teria encontrado o

Absoluto ou a loucura?

O Absoluto apresentou-se.

O que continuava de observador, de Eu ou de Si, tomou medo.

Mas tomar o medo o faz, portanto, já, apreender que você tomou algo que você deve restituir, porque o medo
não lhe pertence.

A vertigem é apenas a tradução do medo.

A vertigem traduz, em última análise, apenas a resistência à perda do ilusório e do efêmero.

É nesse instante que não se deve ter medo, mas, efetivamente, realizar o Abandono do Si.

É a isso que o convida e irá convidá-lo a experiência.

O medo é, em última análise, através dessa vertigem, apenas a expressão de uma projeção.

Ele não tem qualquer consistência, qualquer realidade.

Como disse UM AMIGO: olhe passar, supere, seja Transparente, não pare e não retenha, nada segure, nada
faça.

***

Questão: há um limite ao deixar fazer ou deve-se mergulhar, completamente, dentro?

Tudo depende de quem pronuncia essa frase.

Cabe a você, portanto, determinar de qual espaço e de qual realidade é vivida, em você, essa frase.

Lembre-se, simplesmente, como o disse a Yoga da Eternidade, de que, a partir do instante em que você aceita
nada fazer, isso não impede a pessoa de fazer o que há a fazer na vida dela.

Não é o mesmo olhar.

Não é a mesma coisa que faz ou que não faz.

Uma parte faz, a outra não faz.

A parte que faz é o ego.

Deixe-o fazer: você não é o que faz.

Você pode, muito bem, do ponto de vista do Si ou do Absoluto, nada fazer, enquanto a pessoa que você habita
faz não importa o que, uma atividade qualquer.

O nada fazer e a imobilidade da Yoga da Eternidade não são um convite para deixar-se fazer pelo ego, mas,
bem mais, aí também, um fator que o conduz, talvez, à Transcendência.



***

Questão: qual é a diferença entre os Filhos da Lei de Um e os Filhos de Belial? Esses últimos são
tocados, do mesmo modo, pela Onda de Vida?

Os Filhos de Belial são aqueles que querem manter a divisão e a separação.

Os Filhos de Um são os Filhos Liberados e os Filhos da Liberdade.

Os Filhos de Belial reivindicam o livre arbítrio, o fato de existir fora de toda Fonte e de toda Unidade, o que, é
claro, é estritamente impossível.

Eles são, também, os Filhos da Lei de Um, mas para outro tempo.

***

Questão: sonhar, tendo consciência de que se sonha, pode ser um caminho para o Absoluto?

Não, de modo algum.

Isso pode ser um caminho, primeiro, do Si.

Mas o Absoluto não é mais o sonho do que o sonhador.

***

Questão: há uma relação entre o sono profundo e o Absoluto?

Sim.

O sono profundo permite-lhes ser Absoluto.

Porque, quem está presente?

Quem vê o mundo?

Quem vê a pessoa que você é?

No sono profundo, o próprio sentido da noção de existência não existe.

Nada mais há.

Esse neant, vivido como a percepção ou a não percepção, tanto do mundo como da pessoa, é, portanto, não
consciente e Absoluto.

***

Questão: quando o mental acalma-se, depois se põe em repouso, eu passo a um estado de ausência
de consciência. A que corresponde esse estado? É um processo inacabado ou, efetivamente, uma

finalidade, e é isso, sair do observador e tornar-se a experiência?

Sim.

Isso pode ser, perfeitamente, dito assim.

Resta-lhe apenas reconsiderar a proposição de que algo esteja inacabado.

Lembre-se: o Absoluto É.

Ele não tem nem caminho, nem distância, nem separação, nem objetivo.

Você o É, porque você ali Está.

***

Questão: pode-se passar a Porta Estreita durante uma fase de sono profundo?

Isso, cabe a você ver ao acordar.

Você está estabelecido na Transparência?



Você está estabelecido na neutralidade e na espontaneidade?

Você é afetado ou não afetado pelo que acontece?

A resposta está aí.

***

Questão: o Duplo vai continuar a se apresentar, ainda?

Ele estará cada vez mais próximo, na consciência, como em outros momentos e em outros estados.

***

Questão: ouvir ser chamado pelo nome, por Maria, é uma aproximação do Absoluto?

Sim.

Isso é uma aproximação para responder ao Apelo de Maria.

A um dado momento, esse Apelo o fará viver bem mais do que o Apelo.

Isso é um convite para ser o próprio Criador de si mesmo no Absoluto.

***

Questão: o nosso corpo reflete os tremores de terra que ocorreram nesse momento?

Isso é inteiramente sobreponível.

O que acontece sobre a Terra e nesta Terra acontece sobre o seu corpo e no seu corpo.

Além da analogia e da similitude, é, muito exatamente, a mesma Verdade.

***

Questão: o termo «além» tem similaridade com «a água daí», no sentido de «aqui»?

Sim.

Isso os faz passar do sentido da pronunciação do que é inteligível, no mental, ao que é, efetivamente, o sentido
primeiro: a água daí.

A água daí é a água fecundada pelo Fogo e a Água que fecunda o Fogo.

Alquimia do Céu e da Terra.

Alquimia do Supramental e da Onda de Vida.

Última sequência do Casamento místico.

A Água e o Fogo primordial.

Lua/Sol.

Masculino/Feminino.

O Duplo.

O além não é mais lá longe.

Ele é aqui.

Ele não é outro lugar ou depois.

Ele é antes.

A Água confere a Transparência e a Pureza.



Ela é vivificante e nutridora.

Ela é Fonte.

Ela é a Água viva, aquela da Vida.

A Água do alto e a Água de baixo, inscritas a partir do primeiro Sopro.

A mesma Água, que não pode mais ser separada em Água do alto e em Água de baixo, que se torna, então, a
Água daí.

Lembrem-se de que nomear as coisas, os objetos e as pessoas é, já, sair da Vibração e da Transparência.

Nomear atribui uma forma, uma função, uma ideia.

É assim que, nas Dimensões ditas Unificadas, não há qualquer nome.

Há o Sopro e a Vibração transcritos, para vocês, em nomes de Arcanjos, de Anciões ou de qualquer outra
coisa, porque essa é, para vocês, uma construção que tranquiliza, porque quem é nomeado é, para vocês,

identificado e identificável.

Mas isso se refere apenas a esse mundo.

O Sopro é o que anima.

Existem outras linguagens para esse termo, que traduzem melhor, de algum modo, o sentido.

A Onda de Vida é um Sopro.

Ela não é, unicamente, Vibração, nem energia.

A Onda é movimento.

A Vibração é ressonância.

A energia é circulação.

O Sopro é, de algum modo (se se pode usar essas palavras), o espírito que anima ou o ar em movimento
(ruach).

Esse ruach, esse Sopro é o mesmo, em toda vida.

Ele é, portanto, indiferenciado, a-causal e independente de toda apropriação.

Ele pertence ao mundo das emanações, como ao mundo da forma.

Mas, assim que a forma está presente, o Sopro é escondido, porque ele tomou forma.

É isso que vocês reencontram, que lhes permite não mais ser, unicamente, essa forma.

***

Questão: todos os reinos, ali compreendido aquele dos cristais, contêm esse Sopro?

Inteiramente.

Nada, nenhuma forma pode ser privado dele.

Existem diversos graus de densidade e de densificação ou de cristalização.

Mas é o mesmo Sopro.

O Sopro está, assim, presente, de uma gama de Vibrações a mais baixa até a mais alta.

Simplesmente, sobre esse mundo em que vocês estão, ele tem sido tão rarefeito, como amputado, mas jamais
apaga.

O que se libera, hoje, da Terra (a Onda de Vida), dá a vocês viver o além, aqui mesmo, nessa forma.

É o mesmo Sopro.

O Absoluto é Sopro e forma.



A alma primordial (neshamah) é portadora do mesmo ruach.

A língua Vibral, original, é Sopro.

Ela não é, é claro, uma língua, no sentido em que vocês entendem e percebem.

Poder-se-ia dizer ser a linguagem Vibratória universal da Vida.

***

Não temos mais perguntas. Agradecemos.

***

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Filhos da Liberdade, eu estarei em Comunhão e na Graça, com vocês e em vocês, no partilhar da Doação da
Graça.

Eu saúdo a Eternidade e a Beleza.

Até daqui a alguns instantes.

... Partilhar da Doação da Graça ...

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

Mensagem do Bem Amado Arcanjo ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1418

12 de abril de 2012 
(Publicado em 13 de abril de 2012)

***

Tradução para o português: Célia G.  http://leiturasdaluz.blogspot.com.br
Postado por Célia G..

***

Transcrição e edição: Andrea Cortiano e Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120414_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Liberdade, que a Graça e a Vida Sejam.

Eu estou com vocês para responder às suas perguntas.
Eu não tenho nada de específico a acrescentar, nem a dizer e, então, eu os convido a falar.

***

Pergunta: a Onda da Vida pode ser acompanhada do Som da Terra?

Bem amada, a Onda da Vida vai modificar, em você, a percepção do que é chamado de Nada ou canto da
Alma.

Esses sons da Alma se modificam, em função da intensidade, da potência e da difusão da Onda da Vida.
Podemos dizer que o som que você percebe, ao mesmo tempo que a Onda da Vida, pode corresponder

efetivamente, por analogia, ao Som da Terra.
Assim como existiam, no nível da Nada, sete tipos de som (em ressonância direta com os

diferentes Samadhi), existem, do mesmo modo, sonoridades diferentes adicionadas ao canto da Alma, no
nível do Antakarana, ilustrando a Onda da Vida, a sua propagação em você.

***

Pergunta: esse basculamento no vazio pode ser vivenciado como um Abandono?

É o Abandono do Si.

***

Pergunta: esse basculamento corresponde ao que CRISTO vivenciou na cruz quando Ele disse:
“Pai, por que me abandonastes?”

ANAEL - 14 de abril de 2012 - Autres Dimensions

http://1.bp.blogspot.com/-_qI2e8Ig4po/U8SvyD1vJ4I/AAAAAAAAAuk/XfUnTEXpxf4/s1600/La-caresse-d-un-ange1.jpg
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120414_-_ANAEL.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Não.
Vocês estão no nível da Ressurreição e não mais da Crucificação.

É o momento em que Ele disse: “não me toquem, Eu ainda não subi para o meu Pai.”
Momento em que, simbolicamente, situa-se entre a Ascensão e o Pentecostes.

***

Pergunta: a Onda da Vida pode ser percebida como um fluxo glacial?

Sim, pode existir uma série de variações térmicas, correspondendo à interação entre a Onda da Vida e o seu
estado do momento.

A Onda da Vida pode ser um arrepio que pode ser colorido por um fator térmico quando a sua circulação se
torna, particularmente, intensa e rápida.

O Casamento do Céu e da Terra, em vocês, é também o Casamento do Fogo e da Água, na sua Terra.
O agente motor disso é o Ar, a expressão é o Éter.

***

Pergunta: no decorrer de um alinhamento, eu me encontrei subitamente na consciência de vigília.
Isso foi muito brutal. Por quê?

Bem amado, o mecanismo de retorno ou de separação do Todo pode assumir diferentes aspectos.
Isso pode se expressar, efetivamente, como um retorno à consciência ordinária ou a impressão de voltar da

vida para a morte (como algumas experiências de saída do corpo).
A consciência expandida é a Consciência, no nível do Absoluto.

No momento em que ela for esse estado perfeito (além de qualquer estado), ela deixa a consciência reintegrar-
se a este corpo limitado.

Isso pode se refletir, efetivamente, por um sentimento de violência, por um sentimento de morte.
Não é a partida no Estado de Ser ou no Duplo que cria a sensação de morte, mas, efetivamente, o retorno em

meio a este corpo.

***

Pergunta: quando a Vibração se intensifica nos momentos de solidão, isso é uma realidade ou
apenas uma impressão, pois naquele momento eu estou mais presente?

Bem amada, isso é profundamente diferente para cada um de vocês.
Alguns vão constatar que a Vibração se intensifica na natureza, outros, em grupo, outros, em casal, outros,

sozinhos.
Não há regra em relação a isso, nem padrão, nem patologia, simplesmente a constatação do que lhe é útil e

benéfico para estabelecer-se no que você É.

***

Pergunta: eu sinto então como um tubo que gira sobre ele mesmo, sobre o corpo.

Esse fluido que é percebido como girando em torno dele mesmo, é exatamente o que o seu corpo percebe da
Onda da Vida.

***

Pergunta: o que é que faz com que estejamos conscientes ou não das experiências vividas?

A localização da própria Consciência, a existência do tipo de Consciência no momento da experiência.
As resistências, o próprio mental, os medos e as dúvidas, vêm colorir a experiência e o momento que é



vivenciado, em função do conjunto desses parâmetros.

***

Pergunta: podemos facilitar o estabelecimento da Consciência?

Esta questão não quer dizer grande coisa.
Você está consciente e você é Consciência.

***

Pergunta: há um meio para estar mais consciente?

Bem amado, o objetivo não é estar consciente, mas estar além da Consciência.
Qualquer Consciência é dependente e afetada por uma personalidade ou por uma individualidade.

A Consciência não distanciada e não separada, chamada de Realização do Si, é uma abertura para o não Si.
O objetivo não é reforçar a Consciência.

Enquanto houver Consciência, há um observador, há uma testemunha.
Enquanto houver observador, ou enquanto houver testemunha, não pode existir o mínimo Absoluto.

Dito de outra forma, a Consciência sempre terá medo (quer ela esteja em meio ao Si ou em meio ao ego) do
seu próprio desaparecimento.

O objetivo não é reforçar seja o que for.

***

Pergunta: ter a visão por vezes instável assinala a subida da Onda da Vida?

Absolutamente não.
É um sinal de ativação, correspondendo, ou ao 12º Corpo, ou às modificações associadas às Coroas
Radiantes (e especialmente da cabeça), mas isso estritamente nada tem a ver com a Onda da Vida.

A Onda da Vida, quando você se torna ela, elimina totalmente qualquer visão ligada aos olhos, como a visão
normal ou a visão Etérea, e faz até mesmo desaparecer o que é chamado de Visão do Coração, e dando a

você o que nós iremos chamar de visão direta sem visão.
Dito de outro modo, o Verdadeiro Conhecimento.

***

Pergunta: qual é a diferença entre a Visão do Coração e esta visão?

Nada pode ser falado sobre isso.
Essa é uma experiência ligada ao Absoluto.

O estado Absoluto, além de qualquer estado, confere esta visão da qual nada pode ser dito, por que é
ininterpretável e ininteligível pelo cérebro, menos ainda pela Consciência.

O que eu posso dizer, simplesmente, é que a Visão, em meio ao Absoluto, dá a percepção (clara, total, lúcida,
pertinente) do Vazio, do Todo e do Nada.

***

Pergunta: existe uma relação entre a antimatéria e o Absoluto?

De certo modo, sim.
Uma relação, mas não uma equivalência.

O Absoluto é bem mais do que a matéria ou a antimatéria.
O Absoluto é bem mais do que a Consciência.

Nada pode ser falado disso.



Lembrem-se de que, enquanto existir uma vontade de apreensão, de compreensão, de preensão, com relação
ao Absoluto, o Absoluto não pode Ser.

Qualquer veleidade de compreensão, de análise, do Absoluto, afasta-os, de maneira formal, dele.
É o ego que sempre vai atuar para tentar tomar, compreender, apreender o Absoluto.

É preciso lembrar-se de que cada pergunta sobre o Absoluto afasta-os Dele.

***

Pergunta: o que significa o fato de se parecer com o que olhamos?

Isso é uma porta de acesso à inconsciência a-consciente.
A partir do momento em que há deslocalização, você não se percebe mais pelos seus próprios olhos, mas de

outro ponto de vista.
Isso corresponde às primícias do Absoluto, o Último.

A partir do momento em que existe uma percepção que não se situa mais a partir do ponto de vista da pessoa
ou do Si, há, é claro, o mecanismo de deslocalização que é uma aproximação do Absoluto.

***

Pergunta: sentir-se fora do tempo, como com ausência de peso, mas também, ao mesmo tempo,
com o corpo pesado, pode corresponder a uma aproximação desse Absoluto?

Não, isso também pode ser observado em meio ao Si.
Isso corresponde mais, por outro lado, ao que é nomeado Samadhi e não Êxtase.

No processo do Êxtase, existe (percebido pelo corpo e pela Consciência) um processo dinâmico, bem
diferente, em um primeiro momento, do que é chamado de Samadhi.

O Samadhi é a clara Consciência do Si, com os seus diferentes estratos.
Existem sete, com Samadhi cada vez mais profundos, acompanhados de sete sons diferentes.

O acesso à Onda da Vida reflete-se por uma espécie de dança ou de ondulação.
O corpo percebe uma circulação diferente do peso e da anquilose existente em meio ao Samadhi.

A Alegria é substituída, ou pelo Vazio, ou pelo Êxtase.
A Onda da Vida não tem as mesmas características que se manifestam quando o Supramental investe o corpo.

O que desce era chamado, anteriormente, de Shakti, ou polaridade feminina do que poderíamos nomear a
Divindade.

Existe, desde algumas dezenas de anos, a descida de uma triplicidade Vibratória, em ressonância com o Sol
Central da Galáxia, em ressonância com o Centro da Galáxia e em ressonância com o Sol.

A Onda da Vida vem do Núcleo Central da Terra.
As características, as vias de propagação, os efeitos, não são totalmente os mesmos.

Eles se conjugam, é claro, a partir do momento em que os tiverem nascido, para provocar, se pudermos dizê-
lo, o Absoluto que já estava aí, de toda a Eternidade.

A polaridade da energia, a percepção da energia ou da consciência, nada têm a ver com isso.
As próprias circulações não são as mesmas (eu não vou entrar nos detalhes da circulação da Onda da Vida,

isso lhes foi explicado).
Por quê?

No que se refere à descida do que é chamado de Shakti ou do Supramental (na sua tripla polaridade), ela vai
descer ao longo de um circuito extremamente preciso chamado de Canal mediano da coluna vertebral, indo

perfurar os chakras, ativando as Coroas Radiantes e ativando, no final, o sacro.
A Onda da Vida sobe dos pés, conecta com o períneo, circula de modo preciso e apropriado.

As percepções nada têm a ver, os efeitos sobre a Consciência nada têm a ver, tampouco.

***

Pergunta: ter o chakra do baço como perfurado faz parte dos processos em andamento?

Sim, isso está diretamente conectado com a ação do Manto Azul da Graça que penetra, eu os lembro, no nível
dos pontos ATRAÇÃO / VISÃO (ndr: ver os esquemas em “protocolos a praticar”), vindo transformar, de

maneira irremediável e definitiva, o fluxo do Éter, o fluxo das emoções (ligadas ao que é nomeado o chakra do
baço e o chakra do fígado).

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/protocolo-praticar-nova-alianca.html


Vindo, de algum modo, romper os laços de confinamento, substituindo-os pela energia e pela ressonância da
Liberdade.

Assim, um desfile de sinais digestivos ou de dores, situados ao nível do baço ou ao nível do fígado (durante a
colocação do Manto Azul da Graça), parece perfeitamente lógico.

Mesmo se vocês nada perceberem, isso é também lógico.
Tudo depende da qualidade inerente das suas estruturas, dos seus apegos e do funcionamento dessas

vísceras.

***

Pergunta: mal digerir tudo o que comemos, provém dos mesmos processos?

Sim, eu já expliquei há muito tempo que era necessário privilegiar o que fosse líquido.
Agora, o seu corpo anseia cada vez menos por alimento.

Se vocês continuarem a comer, não é surpreendente que sintomas incomuns, para vocês, se manifestem.
Os nutrientes que vocês absorvem vêm cada vez menos do que vocês chamam de alimentos, e cada vez mais

do que é chamado de Éter.

***

Pergunta: ao que corresponde a vontade, de repente, de comer doce?

Ao Medo.
O medo do Absoluto, o medo de perder a matéria, o medo de perder o corpo.

O baço está ligado ao que é chamado de Atração (assim chamado de apego à matéria), enquanto matriz,
enquanto mãe, enquanto linhagem feminina e enquanto manifestação.

Este centro de energia está, evidentemente, ligado ao pâncreas, que regula o açúcar.
A partir do momento em que o Éter do baço for restabelecido na sua funcionalidade não falsificada, a

necessidade de açúcar desaparece, na totalidade.

***

Pergunta: se considerarmos a frase: “que seja feito segundo a Vontade Divina”...

Bem amada, quem pronunciou esta frase?
Ela não tem qualquer verdade, ela faz parte do mesmo princípio que a ‘vontade de bem’.

A FONTE, o Absoluto, não tem qualquer vontade em relação a você.
Eles a deixam Livre, inteiramente.

Se o Absoluto manifestasse qualquer vontade, ele não seria o Absoluto.

***

Pergunta: e sobre: “que seja feito segundo a sua Fé”?

Isso é diferente.
Eu diria: “que seja feito segundo a sua Vibração.”

A Fé é uma acepção mental.
É raro que ela tenha uma acepção de Absoluto, exceto com os Místicos.

***

Pergunta: quando a Onda da Vida se manifesta, isso significa que a Shakti perfurou completamente
as bainhas dos chakras no seu movimento de descida?

Não, foi bem esclarecido que o papel de Ancorador da Luz estava ligado à descida da tripla energia, que não



existe qualquer relação entre a descida e a subida.
Não é porque desceu que isso vai subir.

Não é porque isso pode subir que isso desceu.
Se houver os dois, então isso está perfeito.

Mas um não está ligado ao outro.
Por outro lado, o trabalho preliminar de encarnação do Supramental permitiu, efetivamente, há mais de um ano,

a Liberação da Terra e a Fusão dos Éteres, chamado de descida da Luz Azul, no nível da Terra (ndr: ver a
intervenção de SRI AUROBINDO de 27 de novembro de 2011), que se atualiza, em vocês, pela colocação do

Manto Azul da Graça desde o mês de fevereiro, sobre os seus ombros (ndr: ver em “protocolos a praticar”).
Vindo liberar, na totalidade, as portas ATRAÇÃO / VISÃO (ndr: ver em “protocolos a praticar”), tais como elas

haviam sido liberadas no nível das Estrelas da cabeça, retificando o eixo falsificado ao nível das Estrelas.

***

Pergunta: quando a Onda da Vida sobe no corpo e alcança o Coração, ela pode criar uma forte
opressão neste nível?

Sim, a Vibração é substituída por um estremecimento, ou mesmo por uma pressão.
Há um estremecimento real das células e do interior do peito.

***

Pergunta: isso pode ser percebido como uma dor no órgão do coração?

Sim.

***

Pergunta: esses tremores no coração são uma etapa a fim de passar para outra coisa?

Não.
Há aclimatação desse estremecimento e da sua Vibração quando você se tornar inteiramente isso.

O Duplo se apresenta a vocês, por trás ou pela frente.
Esse Duplo, quer vocês nomeiem CRISTO (seja qual for a denominação que vocês derem a Ele), vai se

expressar por essa Fusão, por essa União, fazendo-os culminar, se pudermos dizê-lo, no estado Absoluto,
além de qualquer estado.

Existe uma relação de causalidade entre o que está ligado ao sacro e a esfera pélvica e o chakra do Coração,
que estão em harmonia.

Assim como existe uma Lemniscata Sagrada, entre o chakra dito do Coração (ou Coroa Radiante do Coração)
e os chacras do alto (6º e 7º chacras, ou Coroa Radiante da Cabeça), existe, do mesmo modo, algo entre a

zona do períneo, os órgãos genitais e o Coração.
É isso que havia sido falsificado no ser humano (neste nível).

Há, portanto, o restabelecimento de uma continuidade entre o sacro (ou o chakra inferior) e o chakra do
Coração.

***

Pergunta: a Onda da Vida também se propaga a partir do coração, do lado do Canal Mariano, até o
centro da cabeça?

Sim, a partir do momento em que vocês perceberem a modificação dos sons, ligada à Onda da Vida.
A Onda da Vida não para no coração.

Eu falei, efetivamente, de um trajeto que vai do períneo ao coração, mas, evidentemente, esta Onda da Vida
também sobe e sai acima da cabeça, no nível do que é chamado de Fonte de Cristal, realizando então o
exercício chamado de Tantrismo Sagrado ou exercício de Vajrayana: união do Vajra (Fonte de Cristal) e

do Yoni (ou seja, da parte feminina, ligada ao sacro e à esfera genital).

***

http://www.portaldosanjos.net/2011/11/sri-aurobindo-27-de-novembro-de-2011.html


Pergunta: ao que pode corresponder o fenômeno de sentir-se transpassado por uma espada a partir
do ponto ER da cabeça, a espada como que basculando para um lado?

Isso corresponde a um dos aspectos do que é nomeado o 13º Corpo (ou Fonte de Cristal ou Vajra).
Algumas percepções são, efetivamente, nesse momento, amplificadas no nível deste ponto ER.

Não é útil especificar as implicações.
Lembrem-se de que, agora, mais do que nunca, o importante é Ser a Vibração e não compreendê-la.

Qualquer compreensão da Vibração, da Onda da Vida ou, mesmo do Supramental, agora, é um erro, por que é
projeção da consciência e não aniquilação da consciência.

***

Pergunta: como diferenciar entre Ser a Vibração e sentir a Vibração? Será que Ser a Vibração é Ser
como no Nada quando a Vibração está aí?

É o mecanismo chamado de ponto de inflexão, pelos últimos intervenientes (ndr: ver a intervenção de BIDI - 3
de 13 de abril de 2012).

Nada pode ser dito disso, pois não existe qualquer técnica para passar nesta Porta.
Mas, efetivamente, chega um momento em que o que é percebido deve, aí também, desaparecer.

Não por um esforço de vontade, não por uma refutação.
Mas como uma espécie de sequência lógica levando a uma desidentificação da pessoa e do Si, que dá lugar

ao Absoluto.
Naquele momento, não pode existir a mínima percepção seja do que for referente a esse conhecido.

Mas não são vocês que decidem, nem em meio à personalidade, nem em meio ao Si, porque qualquer decisão
é a expressão de uma consciência.

Quando é dito para ficarem tranquilos e nada fazer, isso é a ilustração do que eu acabo de dizer.
O próprio do ego e do Si é sempre querer intervir, agir e interagir, o que é totalmente contrário à manifestação

da Onda da Vida, à manifestação do Absoluto.
Apenas quando há esta capitulação total, esta rendição total que eu nomeei, há poucos dias, o Abandono do Si,

é que se conscientiza, se pudermos dizê-lo, da não-Consciência e, portanto, do Absoluto (ndr: ver a
intervenção de ANAEL de 09 de abril de 2012).

***

Pergunta: ao que corresponde ao fato de retomar consciência, depois de um alinhamento ou de
dormir, e sentir, naquele momento, o corpo como ondear, dançar?

É o retorno da Onda da Vida.

***

Pergunta: em que a Onda da Vida é a base dos Mundos?

A Onda da Vida é exatamente o que está presente em qualquer consciência, em qualquer não-consciência ou
no átomo, nos Universos e nos Multiversos.

Nada poderia Ser ou não Ser, sem a Onda da Vida.
A Onda da Vida é o suporte dos Mundos, ela é a expressão.

Nada mais pode ser dito disso.
Apenas tornando-se Absoluto (deixando o Absoluto Ser) é que você pode descobrir o que é incontável,

inexprimível, exceto no testemunho dos efeitos.

***

Pergunta: como os Seres que vivem o Absoluto, ou as Consciências Absolutas...

http://www.portaldosanjos.net/2012/04/anael-9-de-abril-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/bidi-13-de-abril-de-2012-parte-3-autres.html


Não existem consciências Absolutas, isso foi explicado longamente.
Existe um Absoluto, com forma e sem forma.

O Absoluto é qualquer forma.
Não há qualquer dificuldade, para o Absoluto, de manifestar uma consciência em meio a algum relativo (o corpo

do qual ele é proprietário em meio a uma vida, como em qualquer outro corpo).
CRISTO dizia: “Eu e meu Pai somos Um.”

“O que vocês fizerem ao menor de vocês, é a mim que vocês fazem.”
Ele dizia a estrita verdade.

É preciso ser Absoluto para viver isso.

***

Pergunta: ...podem ser motivadas a se encarnar neste mundo?

Quem disse que o Absoluto se encarnava?
A FONTE pode tomar um corpo e sintetizar um corpo.

O Absoluto não tem que se encarnar, ele está presente por toda a parte e em qualquer encarnação.
Por outro lado, aquele que reencontra o que ele É, o Absoluto, está, obviamente, inscrito em uma forma.

Esta forma irá até o fim.
Não há mais interesse por esta forma, não há mais interesse por este corpo, ele vive a sua vida, ele faz o que

tem que fazer e em nada incomoda o Absoluto.

***

Pergunta: hoje, o que podem se tornar os ensinamentos que foram transmitidos por aqueles que se
faziam chamar de Mestres Ascensionados?

Os Mestres Ascensionados pertencem à loja negra, isso foi explicado há muito tempo.
Os Mestres Ascensionados ascensionaram apenas no próprio ego.

São os ensinamentos da alma, absolutamente não os ensinamentos do Espírito e, ainda menos, o acesso ao
Absoluto.

Eles foram apenas vetores do confinamento.
Eles nunca foram validados, eles são justos e reais, mas a finalidade é falsa.

O único objetivo é o de criar o confinamento e de manter o confinamento em meio à alma e, em caso algum, de
liberar a alma e ainda menos de liberar o Espírito.

Eles nutriram o mental, eles nutriram o ego.
Eles nutriram o que é chamado de princípio Luciferiano, alimentando a alma, a explicação, mas absolutamente

não a transcendência.
Não existe qualquer ser tendo seguido este ensinamento que esteja Liberado seja do que for.

Ele está acorrentado, tão certamente quanto pelo materialismo mais desenfreado.
Todos os Anciões, também nomeados Melquizedeques, opuseram-se ferozmente, nos seus ensinamentos

(mesmo sem nomeá-los), a esses pseudos Mestres Ascensionados.
Eles representam apenas uma matriz astral e um autoconfinamento no espelhamento do ego, mesmo no nível

do Si.
Eles próprios se confinaram no princípio chamado de livre arbítrio e de karma, que tem existência apenas para

a personalidade.
O karma não existe para o Si.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Liberdade e Filhos da Lei do UM, eu rendo Graças a vocês pela sua Presença, eu
rendo Graças a vocês pelas suas interrogações.



Que o Amor, a Paz e a Verdade sejam a sua morada.
Até breve.

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articled8ec.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-14_avril_2012-articled8ec.pdf
14 de abril de 2012

***

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

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

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-14_avril_2012-articled8ec.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/articled8ec.html


Eu sou ANAEL, Arcanjo. 
Bem amados Filhos da Liberdade, que a Paz, a Graça e a Unidade estejam em vocês.

 O contexto da minha intervenção situa-se em dois tempos.
O primeiro tempo diz respeito a uma série de elementos a serem comunicados a vocês, relacionados com

constituição do Conclave dos Anciãos e das Estrelas, nos seus papéis e suas funções.
O segundo tempo irá se referir, ele, ao conjunto das suas interrogações e perguntas relativas, justamente, a

este tempo que é para viver, para integrar.

***

Desde alguns meses, o Conclave Arcangélico dissolveu-se.
Os Arcanjos, evidentemente, estão sempre trabalhando e em operação.

Agora, a sua ação não é mais circular, mas linear, o que significa que eles trabalharam (durante o tempo
necessário à instalação das Estrelas) na instalação das Portas, na instalação das Coroas Radiantes.

Este tempo terminou.
Em seguida, os Arcanjos que, eu os lembro, estão também em vocês, colocaram-se em Alinhamento, a fim de

permitir à Onda da Vida, assim como ao canal do Éter (aKundalini revestida de partículas Adamantinas)
trabalhar, em vocês, para a sua Liberdade, para a sua Libertação e para possibilidade de estabelecerem-se em

meio ao Absoluto por intermédio do Manto Azul da Graça.
Do mesmo modo, a reunião, em Conclave, dos Anciãos e das Estrelas, obedece a um objetivo semelhante que

é, de algum modo, levá-los à sua Graça (à sua Eternidade), permitindo à Onda da Vida ativar, de maneira
definitiva e de algum modo final, aLemniscata sagrada.

Que isso seja em vocês, que isso seja em meio a um Duplo, que isso seja com o Sol, com o CRISTO, com um
Arcanjo, não importa.

A alquimia da Lemniscata sagrada, assim como a alquimia da Onda da Vida, vai permitir finalizar a constituição
do corpo de Estado de Ser, dando-lhes acesso (se tal for a sua Vibração e a sua ausência de Vibração) ao
Absoluto, do qual um dos representantes, digamos, exprime-se perto de vocês desde pouco tempo (ndr:

BIDI).

***

A reunião das Estrelas vai permitir (no plano Vibratório, Supramental) reunir o conjunto dos Pontos da cabeça
ao nível do Ponto mais alto (ou seja, o ponto ER da cabeça) sob a influência e por intermédio de MARIA,
permitindo efetuar a última junção entre este ponto ER da cabeça e o que está situado acima (chamado

ANAEL - 9 de maio de 2012 - Autres Dimensions
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de Vajra, Fonte de Cristal ou 13º Corpo) que é muito exatamente o centro do seu veículo Interdimensional
pessoal, denominado Merkabah.

A ação das Estrelas vai, portanto, ser uma focalização e uma transferência da Consciência, desde os pontos
exteriores, até ao ponto central.

A passagem dos pontos exteriores (denominados Cruzes fixas e Cruzes mutáveis) os conduz a reunificar o que
deve sê-lo e o que pode sê-lo, para vocês, a fim de permitir-lhes uma translação Dimensional em meio ao seu
veículo de Estado de Ser, em meio à sua Merkabah ou em meio mesmo à transformação dita Última (que não

é uma transformação) no Absoluto.

***

Assim, portanto, durante algumas semanas, a ação do Conclave das Estrelas irá permitir a reunificação do
conjunto das virtudes associadas a estas Estrelas, ao nível do ponto ER, o ponto mais elevado situado na sua

cabeça.
É por este ponto, muito precisamente, que a Onda da Vida (nascida sob os pés) deve aparecer e ali jorrar
como uma Fonte de Cristal, para a Fonte de Cristal, para o Vajra, para o 13º Corpo, acendendo, de algum

modo, digamos, a sua MerkabahInterdimensional pessoal.
Isso irá se traduzir para muitos de vocês (nos tempos que se anunciam e que se abrem) pelo acesso à

Liberdade, à Libertação, à saída da Ilusão e à entrada em meio à sua Eternidade.
Do mesmo modo, a ação do Conclave dos Anciãos realizar-se-á, ela, ao nível do conjunto do seu peito.

Eu os remeto, para isso, ao que foi dito, durante a sua última intervenção, por UM AMIGO (ndr: ver canalização
de UM AMIGO de 07 de maio de 2012) (*) com relação a certo número de elementos que ocorrem neste peito,

com relação a este corpo, mas chegando, sobretudo, a fazê-los reencontrar o seu Coração da Eternidade,
pulsação original e primitiva, digamos, do que vocês são, na Verdade, além de toda a encarnação, além de

toda a Dimensão e além de toda a experiência.
Há, portanto, uma possibilidade, por intermédio do Ponto ER do peito, assim como do Ponto ER da cabeça, de

realizar a Alquimia final da Lemniscata sagrada entre OD e ER.
Um novo exercício foi comunicado a vocês, correspondendo à possibilidade, em vocês, de realizar esta

alquimia: de um lado, entre as Portas ATRAÇÃO e UNIDADE e, simetricamente, entre a Porta VISÃO e a Porta
AL.

Ao centro, representado pelo trajeto OD do peito até ER do peito e, em seguida, deste ER do peito até o ER
da cabeça.

O conjunto devendo reunir-se ao nível da sua Merkabah Interdimensional individual e pessoal.

***

Vocês o compreenderam, os Tempos da realização, que estavam em curso há um ano, como anunciado pelo
Comandante dos Anciãos (ndr: O. M. AÏVANHOV), atualizam-se hoje para uma etapa que eu qualificaria de

última, que apenas depende do Tempo da Terra, do Tempo do Sol, do seu Tempo pessoal, assim como do
Tempo coletivo da humanidade.

O conjunto destes Tempos tende (pelo próprio fato da estabilização do seu trabalho de Ancoradores e de
Sementes de Luz) para um tempo final onde converge, ao mesmo tempo, o que foi anunciado pelas antigas

escrituras (qualquer que seja a sua origem), anunciado pelos Anciãos, anunciado pelas Estrelas.
O que se desenrola é, portanto, um processo de dissolução final, conduzindo (se esse for o seu destino) à

vivência do Absoluto, se não, para manter a estrutura do Si.
Mas, qualquer que seja esse destino (se assim podemos nos exprimir) vocês estarão em perfeita Alegria, em

perfeita Beatitude.
Permitindo, então, receber a última Luz do Sol e do Cosmos, permitindo-lhes, então, finalizar o que foi

denominado sua Ascensão pessoal e coletiva.

***

Tudo isto, portanto, se põe em prática neste momento.
O papel dos Anciãos é, quanto a ele, mais específico ao conjunto das zonas do corpo, permitindo às 12 Portas
deste corpo duplicarem-se em meio ao corpo de Estado de Ser, chegando a 24 Vibrações (uma levada pelo

corpo, a outra levada pelo corpo de Estado de Ser) ao nível da Porta comum, que traduz a Passagem e a
transferência da Consciência, assim como do seu novo corpo Etéreo (em síntese acelerada durante esta fase)

nesse corpo de Estado de Ser.
Levando-os a viver Deslocalizações, multilocalizações e a possibilidade, para a sua Consciência, de não mais

estar limitada a um espaço-tempo, a um corpo, mas, sim, de ser realmente multidimensional, multilocalizada, ou
mesmo bilocalizada ou trilocalizada.

Isto lhes propiciará viver uma série de experiências particulares onde a Consciência total que habita o seu



corpo (que isso seja em meio ao Eu ou ao Si) pode se encontrar em um outro corpo, qualquer que seja (mais
preferencialmente com seres em ressonância com a sua linhagem estelar), no seu Duplo, seja qual for, onde

ele estiver.
Esta alquimia dos corpos de Estado de Ser irá se traduzir por uma reativação, sem precedente, do conjunto

dos seus chacras, do conjunto da Kundalini, do conjunto da Onda da Vida, assim como das novas estruturas
emergentes no que lhes deu UM AMIGO em sua intervenção anterior e do que eu venho lhes dar com relação à

reunificação das 12 Estrelas no Ponto central da cabeça, chamado de Ponto ER.

***

O Ponto de basculamento (se é que o podemos assim denominar) ativado pelo Manto Azul da Graça, desde
três meses, ao nível das Portas ATRAÇÃO e VISÃO (tendo ocasionado, para alguns de vocês, problemas em

nível digestivo, ou outro), realiza-se.
O basculamento, a Passagem da Porta Estreita, atualiza-se sob os seus olhos, propiciando-lhes descobrir

(com facilidade ou dificuldade) novos espaços de Vida, novos espaços de compreensão, muito além do seu
mental, muito além dos modos habituais de mecanismos de funcionamento da Consciência, quer vocês

estejam instalados em meio ao Eu, em meio ao Si ou, ainda, tendo alcançado e vivendo o Absoluto.
O conjunto dessas ativações vai permitir-lhes integrar as diferentes Passagens possíveis como foi descrito.

Isso vai lhes permitir, também, pegar-se vivendo esta famosa bilocalização da Consciência que pode instalar-
se, ao mesmo tempo, em dois espaços totalmente diferentes: nesse corpo que vocês habitam, como em um

outro corpo que vocês poderão habitar, aqui como em outros lugares, independentemente mesmo do seu
corpo de Estado de Ser.

Por enquanto, o corpo da personalidade, inscrito no princípio inferior, estava de algum modo bloqueado, preso
(exceto para alguns de vocês que ascenderam ao Sol), em meio a essa personalidade.

Isso se traduziu, como vocês sabem, pelo aparecimento de laços ao nível dos tornozelos ou dos pulsos.
Alguns de vocês, apesar do anúncio da dissolução desses laços, viram persistir esses laços porque os

Tempos, para si, não tinham chegado.
Esses Tempos vêm, a partir de agora, para reencontrar a Liberdade, para serem Liberados, permanecendo

dentro desta forma, deste corpo, por enquanto, até o momento oportuno.

***

Está aí, portanto, a ação do Conclave das Estrelas, assim como do Conclave dos Anciãos, mesclando (de
qualquer modo) suas Consciências, Unificando-o entre elas e realizando, em vocês, a mesma alquimia de

Unificação, de vocês com o seu corpo de Estado de Ser, de vocês, dos seus corpos físico, sutis e de Estado
de Ser, com outros corpos físicos, corpos sutis ou corpos de Estado de Ser.

O conjunto dos confinamentos, existentes até ao agora no que vocês denominam seus campos Vibratórios,
desaparece, na totalidade.

Não existirão mais barreiras, não existirá mais confinamento, não existirá mais limite, se tanto é que vocês o
aceitam, se tanto é que a Onda da Vida tenha nascido e que vocês tenham transcendido as suas dúvidas e os
seus medos, a partir do momento em que a Onda da Vida puder partir e subir, ao seu Coração e à sua cabeça.

Naquele momento, o Si como o Absoluto, são literalmente acessíveis a vocês, com toda a facilidade.
As primeiras experiências da sua Consciência multilocalizada ou bilocalizada, irão lhes parecer (em um primeiro

tempo) extremamente confusas ou questionáveis: não temam.
A Inteligência da Luz e a Inteligência da Onda da Vida vão permitir-lhes, rapidamente (depois das primeiras
experiências passadas) dar-se conta do que acontece, bem como apreender-se (sem a intervenção do seu

mental) de que vocês se tornaram seres multidimensionais, enquanto conservando este corpo de carne.
Nós lhes desejamos, portanto, um bom retorno em meio à sua multidimensionalidade.

 O que quer que se torne este corpo, o que quer que se torne este mundo, a Consciência nunca mais irá se
extinguir, a partir do momento em que a Onda da Vida tiver percorrido desde os pés até o ponto mais alto do
crânio, a partir do momento em que o canal do Éter estiver revivificado, regenerado e totalmente permeável.

***

O conjunto das forças de falsificação que trabalharam para separar o que é denominado o 1º chacra e o 4º
chacra, não existe mais.

Dando-lhes a viver a alquimia que se produz em vocês (entre estes dois chacras), a alquimia que se produz no
exterior de vocês, tanto com o seu Duplo como com o conjunto dos Seres, participando das mesmas

Linhagens estelares, das mesmas Vibrações, do mesmo futuro, se é que podemos falar assim.
Não recusem as experiências que estão acontecendo.

Elas fazem parte do seu caminho, elas fazem parte da concretização total do seu Si ou da concretização total



Elas fazem parte do seu caminho, elas fazem parte da concretização total do seu Si ou da concretização total
do seu estabelecimento em meio ao que é chamado de Absoluto.

Nós lhes desejamos a todos as boas vindas à sua multidimensionalidade.
Se isso não parecer dizer-lhes respeito, por enquanto, não se preocupem com nada.

Deixem simplesmente se estabelecer a Onda da Vida, não resistam, pensem em abandonar o Si, em se
abandonarem à Luz e tudo irá acontecer, porque o conjunto destes processos que parecem maravilhosos para
vocês, inéditos, absolutamente incríveis, é, na realidade, natural e totalmente espontâneo porque ele existe de

maneira efetivamente natural e espontânea, em meio aos mundos não falsificados, em meio mesmo aos
mundos de carbono, ditos Unificados.

***

O retorno à Verdade é isso.
Os mecanismos preliminares à Ascensão final da Terra são isso.

Desta possibilidade de se estabelecer em toda a Consciência, da possibilidade de não mais estar confinado,
nem localizado em meio a um corpo, a uma personalidade, resultará a facilidade com a qual vocês irão ancorar

a Liberdade sobre a Terra e Liberar a própria Terra, a partir do momento em que ela avisá-los.
Ela irá avisá-los pelo nascimento da Onda da Vida que é uma das etapas.

Ela irá avisá-los pela ativação do que foi chamado de sangue da Terra (vulcão e lava).
 Ela irá avisá-los pela modificação das suas águas.

Ela irá avisá-los pela modificação das suas terras, assim como pela chegada do Fogo celeste.
Tudo isso se desenrola neste momento.

Não há data a buscar já que isso acontece em vocês agora.
Qualquer que seja a etapa em que vocês estiverem, não se preocupem com nada.

 Lembrem-se do que lhes disseram algumas pessoas que vieram até vocês, muito além de qualquer pessoa,
em particular, sobre a noção de deixar como está, sobre a noção de permanecer tranquilo, sobre a noção de

permanecer no centro, porque tudo se desenrola no centro de vocês, no centro do Ser, no centro da Terra, no
centro da Galáxia.

Se vocês estiverem alinhados com este centro, se nada se manifestar como agitação, como raiva ou como
negação, vocês irão integrar esta etapa Final de maneira muito natural, sem qualquer esforço, sem qualquer

trabalho, sem qualquer vontade do que quer que seja.
Assim, enquanto Arcanjo do Amor, da Relação e da Comunicação, eu lhes desejo um estabelecimento, o mais

rápido possível, em meio à sua Eternidade.

***

Eis o que eu tinha para dizer-lhes, de qualquer modo, enquanto esclarecimento dos efeitos resultantes da ação
do Conclave das Estrelas e do Conclave dos Anciãos, reunidos no mesmo tempo, no mesmo espaço, ao redor

do Sol, para realizar o que vocês têm a viver, vocês mesmos, aqui, sobre esta Terra, em outros lugares, em
qualquer outro corpo, em qualquer outra Dimensão, em qualquer outra Consciência.

Aí está, portanto, concluída a primeira parte da minha intervenção.
Se houver em vocês, questionamentos e interrogações com relação, é claro, ao que eu acabei de enunciar,

mas também, de maneira mais geral, com relação a esse Tempo particular que é para viver, bem, eu ali
responderei com grande prazer.

***

Pergunta: O acesso a outros corpos pode ser vivido sem a Consciência ou o consentimento do outro?

Não.
Há necessariamente uma noção de partilha, especialmente se se tratar de uma Consciência humana.

O que não é o caso, evidentemente, com o CRISTO, que está aberto a todos, com MARIA que está aberta a
todos, com o seu próprio corpo de Estado de Ser ou com qualquer outro corpo de Estado de Ser voluntário,

quer ele esteja no Sol ou já presente sobre a Terra.

***

Pergunta: Será que o nosso Duplo pode ser o duplo de várias outras pessoas?



No que se refere ao que vocês nomeariam os grandes Seres, multidimensionais desde muito tempo, e tendo
fornecido (se eu o puder nomear assim) um quadro matricial Liberado de evolução (eu quero falar com isso do

CRISTO, de BUDA, de MARIA e de tantos outros grandes Seres que realizaram isso) então sim, há,
efetivamente, um número incalculável de Consciências podendo fusionar com eles.

Algumas das Estrelas testemunharam, desde dois anos, sobre o seu casamento com o CRISTO.
Isso pode ser uma realidade para vocês.

Que esta realidade seja medianeira, permitindo-lhes aceitar o Casamento Místico ou final, enquanto real destino
daquilo que vocês são, enquanto KI-RIS-TI.

***

Pergunta: O Absoluto revela-se a partir do momento em que completarmos a passagem da Porta Estreita
OD do peito?

Sim.
A passagem da Porta Estreita corresponde à passagem da personalidade ao Coração.

 O Coração representa, e é, a Unidade.
A passagem da Unidade ao Absoluto pode ocorrer a qualquer momento.

Ela não é tributária, entretanto, da passagem da Porta OD.
Ela pode ser feita pela própria Onda da Vida.

Assim como o basculamento e a ativação dos últimos circuitos, que lhes foram dados por UM AMIGO,
referentes à Passagem, em linha reta, da ATRAÇÃO até a UNIDADE, e da VISÃO até AL, conectando, eu os
lembro, por uma espécie de alça (de acesso) Vibratória, o Ponto KI-RIS-TI e, sobretudo, as zonas laterais do

que é chamado de Porta KI-RIS-TI.

***

Pergunta: Qual é o interesse em aceder ao corpo do outro?

De que corpo vocês falam?
Existe, nos estados multidimensionais do Ser, uma capacidade inata (e assim como eu disse), totalmente

natural.
Só a personalidade se crê confinada, isolada e fragmentada.

A partir do momento em que vocês são multidimensionais, vocês não são mais impermeáveis.
O modo de contato, de relação e de Comunicação não se faz mais pela palavra, não se faz mais pelo olhar, não

é tributário dos atributos da personalidade, mas, sim, de um contato Vibratório direto.
Nas outras Dimensões, nós sempre lhes dissemos que o Arcanjo MIGUEL, por exemplo, estava em vocês.

Quando vocês avançam, digamos, nos espaços Vibratórios Unificados, com o seu corpo de Estado de Ser ou
sem corpo, em uma Consciência Liberada de qualquer forma, vocês podem ser o que vocês quiserem.

Isso não é um trocadilho, é a estrita verdade.
Assim que vocês encontram uma Consciência Liberada, em meio um corpo de Estado de Ser, não há visão,

não há sentido (no sentido em que vocês o entendem), há simplesmente uma alquimia Vibratória.
Eis o interesse.

Evidentemente, a personalidade não pode compreender isso porque ela está confinada em um corpo, crê-se
finita e crê chegar a se Libertar ela mesma, o que é impossível.

Só o modo de vida sobre este mundo (através da sua falsificação) deu-lhes o sentimento de estar isolados, de
estar solitários, de estar confinados.

E esse foi efetivamente o caso para a sua Consciência já que vocês eram tributários, na mesma vida, de um
corpo.

Isto terminou.
Vocês não são este corpo, como lhes disseram vários intervenientes.

Vocês não são deste mundo, como lhes disseram outros.
Resta-lhes agora verificar isso, experimentá-lo e vivê-lo.

Isto se traduz pelo mecanismo denominado Dissolução, visando, de algum modo, fazê-los transcender e fazer
desaparecer o corpo de Ilusão, chamado de corpo psíquico.

A partir do momento em que a Consciência está Livre e Libertada, ela vive o fato de não mais ser tributária de
um corpo, de um papel, de uma função.

Isto ocorre com a manutenção da forma, por enquanto.
Isso propicia a vocês uma Liberdade que nenhum conhecimento, que nenhum sistema espiritual, que nenhum



discurso, pode permitir-lhes alcançar, exceto pelo sonho ou pela ilusão astral.
Vocês verificam, por vocês mesmos, o que é não mais estar localizado, o que é estar na dissolução, o que é

ser Absoluto, o que é estar no não Ser.
Evidentemente, a Liberdade é total.

Se, em meio a uma Consciência, existirem dúvidas e medos suficientemente fortes para manter um corpo de
carbono, um confinamento, qualquer que ele seja, isso lhes será concedido.

Mas você não pode pretender manter um corpo de personalidade (tal como ele está presente neste mundo) de
maneira duradoura.

Os níveis Vibratórios, os níveis de Consciência, os níveis atingidos pela Onda da Vida, durante este mês, vão
atingir uma tal intensidade, que a personalidade, este corpo (em todo o caso, o físico) não poderiam resistir,

muito tempo, ao que acontece.
A gama de frequência, a gama de manifestação, não são estritamente cumulativas.

 Elas o são de maneira temporária, justamente, pela ação do Conclave dos Anciãos, em conjunto com a ação
do Conclave das Estrelas, mas esse processo não pode ser duradouro, como vocês irão constatar por vocês

mesmos.
Lembrem-se do que foi dito por UM AMIGO e por outros (ndr: ver as canalizações de UM AMIGO de 07 de

maio de 2012, de GEMMA GALGANI de 10 de abril de 2012) (**): os mecanismos energéticos e, em seguida,
os mecanismos do Supramental Vibratório, tender-se-ão a ser substituídos pelo que vocês poderiam

denominar (com os seus sentidos habituais) estremecimento e arrepio.
Isso assinala para vocês o fim irremediável da sua localização em meio a um corpo e a um espaço-tempo.

***

Pergunta: Poderia desenvolver sobre a reunião das Estrelas ao nível do Ponto ER e, depois, a junção com o
Bindu?

Existe uma parte da Lemniscata sagrada que conecta e faz ressoar o Ponto ER da cabeça e o que vocês
denominam o Bindu, o Vajra, a Fonte de Cristal ou o 13ª Corpo.

 É esta ativação que permite a Deslocalização e, sobretudo, a bilocalização e a Dissolução.
O canal do Éter, constituído desde vários anos, atingiu o seu papel.

Ele se revela agora, muito além da cabeça, propiciando-lhes, muito exatamente, se tornar novamente
multidimensionais, não mais estar confinados em um corpo ou em uma Consciência Limitada, ou fragmentária.

A reunião das virtudes das 12 Estrelas, ao nível da cabeça.
Até agora, o Ponto ER era um ponto de cruzamento entre os eixos AL/ OD e as diferentes Cruzes da cabeça.

Hoje, ele se torna um ponto de fusão do conjunto do que tinha sido revelado, ao nível da cabeça, da Coroa
Radiante da cabeça.

Isto corresponde à ativação terminal do ponto central da cabeça ou Ponto ER.
Este Ponto ER que vocês encontram acima do chacra do Coração, que estava ligado, à época (há um ou dois
anos), ao que foi chamado de diferentes Samadhi, substituído hoje (se tal for a sua possibilidade), não mais

pelo Samadhi, mas pelo estabelecimento da sua Consciência em meio à Morada da Paz
Suprema(Shantinilaya), ao Absoluto.

***

Pergunta: A que corresponde a Vibração que conecta o chacra do enraizamento do Espírito, passa pelo
peito e sobe no pescoço, na garganta, na mandíbula, sobretudo do lado esquerdo?

Como isso foi explicado, há vários meses, o desenvolvimento das Estrelas ativou as Portas.
 Existe uma série de circuitos que, para a maioria, não foram dados porque isso não era importante.

O que você descreve corresponde exatamente a isso.
A junção entre as Estrelas (ao nível da Coroa Radiante da cabeça e das Portas ao nível do corpo psíquico)

passa, evidentemente, pelo pescoço.

***

Pergunta: E as dores que partem do chacra do Coração, que sobem sobre a omoplata, a axila e que
terminam sobre o Ponto KI-RIS-TI, a que isso pode corresponder?

Isso corresponde exatamente ao que foi dito por UM AMIGO, quando da sua última intervenção: o
estabelecimento de novos circuitos permitindo Vibrar o Coração, permitindo estremecer o Coração, tremer o



Coração e conferindo o acesso à multidimensionalidade.
Um dia ou outro, será preciso que este Coração, neste corpo, pare.

***

Pergunta: Esse estremecimento é um tremor contínuo, normal em todo o corpo?

Sim.
Ele começa, geralmente, pelo peito e atinge, pouco a pouco, o conjunto do corpo.

A melhor imagem que a sua encarnação pode conhecer é aquela que existe quando vocês lutam contra o frio.
Esta energia é uma onda, aí também, estacionária.

Mesmo se ela lhes dá a impressão de circular, ela não pode, em caso algum, ser confundida com o que vocês
denominariam uma presença de uma entidade astral ou desencarnada, não alinhada na Unidade.

Esse estremecimento, esse tremor, nasce ao nível celular deste corpo físico e não está associado a qualquer
coisa exterior a este corpo.

***

Pergunta: Escolher viver o Espírito nesta vida, é a expressão de um limite?

O Si, o Atman ou o Espírito também não conhece limite, ele tampouco.
O Absoluto não é um objetivo.

Não haveria e não existe (assim como isso lhes foi dito de diferentes formas) passagem do Si ao Absoluto.
Existe uma passagem do Absoluto ao Si.

Não há Limite, em meio ao Atman, da mesma forma que a noção de limite nada quer dizer em meio ao
Absoluto.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Liberdade, antes de me retirar, eu me proponho viver com vocês, uma Comunhão em
meio ao Manto Azul da Graça.

Essa será a minha forma de saudá-los e de dizer-lhes até breve.
Vivamos isso.

… Efusão Vibratória / Comunhão …

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Até breve nos Espaços Ilimitados da Criação e do Incriado.

Eu saúdo vocês.

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

(*) – UM AMIGO (07.05.2012)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-07-de-maio-de-2012-autresdimensions

*

(**) – GEMMA GALGANI (10.04.2012)

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-07-de-maio-de-2012-autresdimensions


http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-10-de-abril-de-2012-
autresdimensio

***

Mensagem do Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1435

09 de maio de 2012
(Publicado em 10 de maio de 2012)

***

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

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/gemma-galgani-estrela-de-maria-10-de-abril-de-2012-autresdimensio
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1435
http://portaldosanjos.ning.com/


- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120519_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Lei do Um, bem amados Filhos da Liberdade, eu venho a vocês para exprimir uma

série de qualificativos referentes à energia, à Vibração e à Onda da Vida.
Há muito tempo, nós explicamos a vocês a diferença entre a energia e a Vibração.
A energia é algo que circula em meio ao corpo etéreo ou nos diferentes corpos.
A Vibração é uma ressonância, agindo no mesmo local, sem qualquer circulação.

A Vibração remete a um plano de manifestação denominado ‘la Cità’ ou Supramental.
A circulação da energia remete ao que é nomeado de etéreo, mas, como vocês o sabem, o etéreo deste

planeta foi cortado de uma série de características, de uma série de vitalidades.
O Supramental, que chegou até vocês, trabalhou a fim de despertar o que foi nomeado, há algum tempo, as

Coroas Radiantes, trabalhou para acender o Fogo do Coração, o Fogo do sacro e o Fogo da cabeça.
O Supramental, então, acionou novas forças etéreas, permitindo perceber as Coroas Radiantes, o Fogo do

Coração, criando, assim, uma alquimia entre a Onda Supramental e a circulação etérea habitual.

***

Há três meses nasceu algo que foi chamado de Onda da Vida.
Esta Onda da Vida, aqueles de vocês que a viveram perceberam uma circulação (não etérea, já que fora do
corpo), criando uma energia circulante (com leveza), focalizando-se, gradualmente e à medida do tempo, ao

nível do 1º chacra, denominado períneo, transformando-se (naquele nível) em um Fogo despertando
a Kundalini ou, se vocês preferirem, o canal do Éter (se a Onda Supramental tinha descido até aquele nível).

Redirecionados no trajeto da Onda da Vida, no confinamento original, no nível dos dois primeiros chacras,
necessitando (talvez, da sua parte) uma adaptação.

A Onda da Vida então preencheu (de algum modo) o canal do Éter e diferentes canais, que nós julgamos bom
não descrever os componentes, a fim de não fazê-los focalizar no nível do seu mental.

A Onda da Vida é uma energia peculiar, centrada (se eu puder me exprimir assim) entre a Onda Supramental e
a energia do Éter, que permite, justamente, reconstituir o que é chamado de corpo de Vitalidade, não cortado

das qualidades que lhe foram retiradas pelo confinamento.
A Onda da Vida então restituiu o Éter (ou corpos etéreos) na sua origem primordial, cujo componente do Fogo

havia sido retirado e removido pelo próprio princípio do confinamento.

ANAEL - 19 de maio de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120519_-_ANAEL.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://4.bp.blogspot.com/-lcwY2-uwtv8/UyRtwM3fbaI/AAAAAAAAESA/-TgSOO2rJeM/s1600/000+Anael+-+19.05.2012b.jpg


Este Fogo é, evidentemente, o Fogo do Amor (ou Fogo do Coração) tal como vários de vocês vivenciaram ao
nível do chacra do Coração.

***

Paralelamente à subida da Onda da Vida, a Onda do Supramental (ou Luz Vibral) prosseguiu sua obra até o
mais íntimo das células, desencadeando um mecanismo final de transmutação do seu DNA, multiplicando os

filamentos de DNA, até ter 12 filamentos de DNA.
Isso está em andamento.

Por mais que vocês reflitam, por mais que lhes digam os seus cientistas, esta transmutação está realmente
prestes a ocorrer na carne, que é este corpo no qual vocês estão.

A Onda da Vida foi em seguida mesclada (digamos), por um processo alquímico e de osmose muito especial,
com a Onda do Supramental (descendente).

As duas qualidades Vibratórias se encontraram no nível do peito, desencadeando o que foi objeto de uma
comunicação, por UM AMIGO, há algumas semanas.

A alquimia da Onda da Vida com a Onda do Supramental restituiu então o seu corpo etéreo à sua Verdade, à
sua Eternidade, podendo suportar e acolher (o que foi nomeado ou reconstituído aqui mesmo, no seu corpo) o

corpo de Estado de Ser.
O conjunto dessas modificações induz, é claro, importantes reestruturações dos seus funcionamentos, seja

qual for o nível, refletindo uma alteração ou uma modificação, também, de tudo o que pertence aos ritmos de
regulação central denominados: fome, sede, sono.

 Resultando em uma possibilidade nova para a Consciência (que, aí também, foi desenvolvido para vocês) já
que lhes permitem ir além da Consciência, além da Vibração e estabelecer-se no Abandono do Si.

Para aqueles de vocês que têm oportunidade, na condição de que esta oportunidade não seja nem desejo,
nem um trabalho, mas, simplesmente, um mecanismo íntimo que lhes permite, além do mental, apreender-se

do que vocês São, além de toda a ilusão.
O trabalho terminou.

Ele irá prosseguir durante o período anunciado por MARIA, de algum modo, para completar-se.
Essa conclusão será total, final e completa (para o conjunto da Terra e o conjunto das Consciências) na data do

seu Solstício de verão (de inverno, no hemisfério sul), ou seja, em 20 de junho do seu ano.
Naquele momento, o conjunto das estruturas (corpo físico, corpo etéreo regenerado, corpo astral, corpo

mental, corpo causal, corpo de Estado de Ser) estará pronto para viver os seus mecanismos, no nível coletivo
e no nível pessoal, denominado Ascensão.

***

Em seguida, uma série de processos são possíveis, permitindo-lhes (se tal for a oportunidade presente em
vocês) estabelecer o contato com o Duplo, que ele seja o Sol, que ele seja uma entidade que permaneceu no

Sol ou qualquer outra forma que lhes foi descrita.
Isso vai, implicitamente, transformar muitas coisas na vida de vocês.

Não poderá existir (em meio às suas estruturas Vibratórias, muito além de qualquer intelecto, de qualquer
mental, de qualquer desejo e de qualquer emoção) senão uma evidência, a nada comparável, porque tornar-se-
á possível um processo alquímico, ocorrendo no nível do seu corpo etéreo renovado, percorrido pela Onda da

Vida e pela Onda Supramental, permitindo reconectar com a sua própria Essência.
Isso irá se refletir por modificações, aí também, da Consciência, propiciando, através desta alquimia especial

operando através da Fusão das Lemniscatas Sagradas, realizar o Absoluto.
Portanto, tudo o que devia ser realizado sobre esta Terra, a título coletivo, como a título individual, será

concluído, na totalidade.

***

A própria Terra participa desse movimento, no sentido em que o seu corpo etéreo já encontrou a sua estrutura
não cortada (já desde um ano), como anunciado por SRI AUROBINDO, como mecanismo de Fusão dos

Éteres, realizada, sobre esta Terra, durante os meses de março e abril do seu ano passado.
Hoje, esta Fusão dos Éteres realiza-se, em vocês, e com esse famoso Duplo.

Nada há a buscar, nada há a temer porque, aí também, esse processo é um processo inteiramente natural, não
pedindo, da sua parte, qualquer desejo, qualquer suposição, nem qualquer projeção de forma alguma.

***



O conjunto das informações comunicadas pelos Anciãos (ou por outras entidades) apoia-se, nesse momento,
com insistência, na noção de permanecer tranquilo, de nada fazer.

Não há outra possibilidade a fim de realizar (digamos) o acesso, final, ao Último, ao Absoluto.
Entretanto, é preciso ter em mente que, seja o que for que vocês viverem (quer seja a totalidade desse

processo, quer seja a ausência total desse processo), no final e a partir de 20 de junho, a humanidade inteira
estará pronta para viver esse mecanismo, seja qual for o teor, seja qual for a oposição individual ou a certeza

individual.
Vocês não têm, então, que antever (seja o que for) se a Onda da Vida já não agiu, se (em vocês) o estágio

cardíaco não vive o estremecimento Interior, assim como o seu corpo.
Nós chamamos sua atenção, nós, Arcanjos: no momento em que o seu corpo começar a ter tremores (muito
diferente de uma simples Vibração), levando a um estremecimento das estruturas físicas deste corpo, vocês

serão levados a compreender e a viver que o processo de Ascensão começou no nível atômico deste planeta
e dos seus corpos.

***

Os Sons, ouvidos e percebidos nos seus ouvidos, já se modificaram e irão se modificar cada vez mais.
Muitos de vocês começam a perceber (no lado esquerdo do corpo, lateralmente) a presença, ou de MARIA, ou

de uma das Estrelas, ou do Duplo Monádico.
Isso não é uma ilusão e vai se reforçar (gradualmente e à medida das semanas que vão transcorrer), já que o

seu corpo etéreo, regenerado, encontrou o seu componente original, a sua conexão original.
Tudo isso acontece neste momento.

Quer vocês vivam ou não, vocês irão vivê-lo, no final, no momento da data de 20 de junho.
Vocês têm então, simplesmente, que acolher o que acontece.

Naturalmente, é sempre possível trabalharem (como vocês dizem isso) nas estruturas da personalidade ou no
Si, porque vocês têm inteira liberdade para realizar o que vocês têm que realizar, o que a Luz espera realizar,

em vocês, e o que o Éter espera realizar, em vocês.

***

Quanto mais vocês se afastarem das depravações do seu mental, quanto mais vocês se afastarem das suas
interrogações, quanto mais vocês estiverem na aceitação, livres de emoção, livres de intenção, livres de

projeção, melhor irá se desenrolar o processo, em vocês, como ao redor de vocês.
A Luz gerada pela Onda da Vida e pela Onda do Supramental, no nível do seu campo etéreo, energético,

modifica as circunstâncias eletromagnéticas da sua vida, de maneira extremamente importante, levando a criar
as condições mais adequadas para o seu futuro.

Sejam quais forem essas condições (mesmo se vocês não as apreenderem, mesmo se vocês não as
compreenderem), aceitem-nas, porque (como nós lhes repetimos várias vezes), a Inteligência da Luz e a
Inteligência da Onda da Vida são muito superiores ao que o mental humano pode projetar, imaginar, ou

conceber.

***

O Abandono do Si, como o Abandono à Luz, participam do equilíbrio necessário para estabelecer o que é para
estabelecer, neste final.

Cabe a vocês obedecerem, de algum modo, às injunções da Luz.
Cabe a vocês conformarem-se ao que lhes pede a Onda da Vida, ao que lhes pede a Vibração do

Supramental, ao que lhes pede o seu novo corpo etéreo, que irá se tornar cada vez mais perceptível, sob esta
forma de estremecimento, de calor e de arrepio, ao conjunto deste corpo físico.

As suas necessidades serão grandemente modificadas, no nível fisiológico.
Aí também, escutem o que lhes diz, não a sua cabeça, mas o que lhes diz o seu corpo etéreo, o que lhes diz a

Onda da Vida, e o que lhes diz o Supramental.

***

A partir do momento em que vocês respeitarem essas instruções, o conjunto das transmutações (que são
destinadas a serem vividas por cada um de vocês) irá se desenrolar com a maior das evidências, com a maior

das simplicidades e com a maior das facilidades.
Se alguma coisa não parecer fluida (e digamos, como difícil), significa que o seu mental está errado.



Vocês irão constatar, por vocês mesmos, que a partir do momento em que vocês forem no sentido da
Vibração, no sentido da energia, no sentido do etéreo (que é novo, para vocês), tudo irá ocorrer de forma

normal, tudo irá ocorrer de forma evidente, sem qualquer problema e sem qualquer dificuldade.
Vocês poderão, naquele momento (se vocês aceitarem isso) falar do milagre da vida, que será o seu cotidiano,

até o momento final deste mundo, tal como é atualmente.
O novo corpo etéreo é o seu salvo-conduto, ao mesmo tempo, para a Ascensão e, ao mesmo tempo, para

viver o que é para viver, nesta época tão particular que se abriu há dois dias e que vai avançar para o seu final,
doravante, segundo um calendário extremamente preciso, extremamente minucioso, já que a Terra decidiu

assim.

***

Eis as poucas palavras que eu tinha para transmitir a vocês enquanto Arcanjo do Amor, da Relação e, de algum
modo, aquele que supervisiona (digamos), doravante, o Conclave dos Anciãos e o Conclave das Estrelas,

trabalhando em meio à sua Consciência.
Se houver, simplesmente em relação a estas palavras que eu pronunciei, a esta Onda da Vida, a esta Onda
Supramental, a este novo corpo etéreo, perguntas, então, eu ali respondo no tempo que me for permitido.

***

Pergunta: ao que corresponde a etapa da Onda da Vida que eu vivenciei sentindo o meu peito se
abrir e vendo como alguma coisa sair?

Tudo isso são apenas percepções.
Existem diversas percepções ligadas à Transfixação do Coração, empregando o Ponto KI-RIS-TI, o chacra do

Coração e o Ponto ER.
A Onda da Vida sobe e circula, de frente para trás, e de trás para frente.

O impulso Metatrônico atravessa o Coração, de trás para frente.
O impulso Micaélico atravessa o Coração, de frente para trás.

Existe, portanto, um conjunto de movimentos e um conjunto de deslocamentos, assim como um conjunto de
estremecimentos e de Vibrações, cujo palco é o seu Templo Interior, ou seja, o seu peito.

Não há outra explicação a dar senão essa.

***

Pergunta: as dores no fígado, no baço, no plexo, estão ligadas ao processo em andamento?

Na totalidade.
Isso implica, para vocês, em restringir (ou mesmo suprimir) toda a alimentação.

Naturalmente, as dores aumentam (como vocês constatam isso) com alimentos sólidos, com alimentos à base
de carne.

Cabe a vocês ajustarem a ingestão de alimentos, em relação a essas dores.
O trabalho, no nível do que foi denominado baço e fígado (ou, se vocês preferirem, as Portas ATRAÇÃO e

VISÃO) vai se tornar cada vez mais intenso, acumulando um máximo de Luz Vibral no que é chamado de Ponto
OD ou Porta Estreita.

A ação da Luz Metatrônica, a ação da Luz Micaélica (ou do Sol, se vocês preferirem), a ação da Onda da Vida,
a ação do Manto Azul da Graça, situam-se exatamente nesta região.

Elas necessitam, da sua parte, de uma adaptação muito fina ao nível do que vocês ingerem, ao nível do que
vocês pensam, ao nível do que vocês fazem, e ao nível do que vocês São.

As regras são diferentes para cada um (eu não posso, portanto, exprimi-las), mas, no entanto, vocês têm a
capacidade para sentir, de maneira quase imediata, o efeito de um alimento sobre o seu corpo, o efeito de um

pensamento sobre o seu corpo, o efeito de uma emoção sobre o seu corpo.
Cabe a vocês ajustarem isso.

***

Pergunta: os estremecimentos nos braços e nas mãos estão ligados a essas alterações?

Na totalidade.



A sobreposição da Onda da Vida (no seu desdobramento lateral, após ter circulado desde os pés e ter saído
pela parte mais alta do crânio e ter criado a Lemniscata Sagrada em sua colocação em movimento) e o
Caduceu de Hermes, revelando-se lateralmente, fazendo efetivamente, aí também, uma alquimia entre o

Supramental e a Onda da Vida (no nível dos membros superiores), conectada diretamente com o chacra do
Coração.

O estremecimento pode então se referir ao conjunto do corpo.
É pelo que nós denominamos estremecimento (na falta de um termo melhor) que irá se criar a ressonância final

da Ascensão.
Lembrem-se de que a Ascensão é uma mudança de frequência.

Vocês passam de uma gama de frequência a uma outra gama de frequência.
O ajustamento deste corpo (quer vocês o levem ou não) expressa-se, precisamente, por esse

estremecimento.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Liberdade, Filhos da Lei do Um, que a Onda da Vida e o Manto da Graça sejam a sua
Eternidade.

Eu lhes proponho alguns instantes de Comunhão conjunta antes de viverem o encontro Mariano das 19 horas
(hora francesa).

Eu lhes digo até muito em breve.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article7bae.html

19 de maio de 2012
(Publicado em 20 de maio de 2012)

***

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

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

http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/article7bae.html


Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amadas Crianças da Lei do Um, bem amadas Crianças da Liberdade, que a Paz e a Alegria estejam no
vosso Coração.

Eu venho exprimir, hoje, um certo número de elementos relativos ao Coração e ao Absoluto.
Enquanto Arcanjo da Relação e do Amor, me é permitido, se o posso dizer, exprimir um certo número de
elementos permitindo, eu o espero, para além das minhas simples palavras, vos permitir compreender a

Essência (assim como vivê-la) deste Absoluto.

***

O Coração, o Coração de que falo, não é somente a Coroa Radiante do Coração, não é somente o Fogo do
Coração, não é somente o Templo do peito, mas é, antes, esse espaço situado no Coração do ser, no centro

do ser, de onde tudo provém e onde tudo volta.
O Si é a contemplação da Presença, inscrita no seio do Templo do Coração, do Templo do peito.

O Absoluto consiste, simplesmente, em deslocar o ponto de vista (assim denominado por aquele que se
chama BIDI), vos dando, de qualquer modo, uma Visão muito mais larga, não se limitando a este Coração, nem
a um outro Coração, nem a uma outra consciência, mas vos permitindo abraçar a totalidade do que É, no seio

deste mundo, como no seio de todo o Mundo, como no seio de A FONTE, e bem além.
O Coração é o lugar da Realização do Si.

Vos dando a viver o que nós chamamos, há já alguns anos, os diferentes Samadhi, os diferentes estados da
Presença.

Vos estabelecendo no seio da certeza da vossa própria perenidade, enquanto Espírito e enquanto Si, afirmado
pelo «eu sou», ou ainda pelo «eu sou Um», tal como foi dado pelos ensinamentos dos Delfinoides da

Intraterra (ndr: a brochura de ensinamentos transmitidos pela Intraterra está disponível em "A Humanidade que
começa") (*).

***

O estabelecimento do Si, a Realização do Si, vos leva, hoje, a se posicionarem de maneira cada vez mais
precisa, a fim de determinar, não por qualquer escolha, mas antes pelo estabelecimento (ou não

estabelecimento) da vossa própria consciência no seio do Coração, ou então, no seio do Absoluto.
Eu vos lembro de que o Absoluto contém o Coração.

Ele é mesmo a sua essência, já que o Absoluto é o que sustém os Mundos, as Dimensões, as manifestações
de A FONTE, em qualquer Espaço e qualquer Tempo que seja, para além deste tempo confinado que vocês

vivem.

***

Ser Absoluto, é ser Si, para além do Si.
É Ser Um, muito além do um, muito além do dois, muito além de todo o número.

ANAEL - 5 de junho de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-r1HKFirBl7s/UXXKYte_r1I/AAAAAAAABPc/_Tv6O6S1ETw/s1600/000Anael05.06.2012.jpg


Vos fazendo, de qualquer modo, abraçar o Último e se estabelecerem sem se estabelecerem.
Quer dizer não ter um lugar, um Espaço, ou um Tempo, determinado ou determinante, mas antes de se

colocarem, de maneira definitiva, num olhar totalmente diferente daquele que pode ser levado ou suportado por
uma forma, a fim de se estabelecerem, de maneira simultânea, nos diferentes Espaços, nas diferentes

Dimensões, nas diferentes Consciências.
Vos levando, não mais a uma deslocalização, não mais a uma multi-localização, mas antes a uma não

localização. Esta não localização, denominada Absoluto, vos permite, conforme o desejo, a vossa vontade,
estar localizado onde quer que seja, ou não estar mais localizado em parte nenhuma.

O Absoluto é um estado de Amor indizível, bem para além da Alegria, bem para além da manifestação
da pessoa, já que nesse momento, a consciência não é mais uma pessoa, a consciência não é mais

um Si, mas a própria consciência se extingue para se tornar o Todo. Assim é o Absoluto.

***

A passagem do Coração ao Absoluto não pode ser uma, já que, como isso vos foi dito, convém Abandonar o
Si a fim de Ser Absoluto, a fim de viver esse Último, que já aí está.

Compreendam bem que tudo já aí está.
Não há translação temporal, não há translação espacial, mesmo no que se refere ao processo Ascensional.
Não vejam aí uma noção de deslocação, mesmo se, para alguns entre vocês, possa existir uma deslocação
corporal, espacial ou temporal, no seio das estruturas chamadas Merkabah Interdimensionais, coletivas ou

individuais.
Definitivamente, é a gama de frequências (ou, se vocês preferirem, a gama de Vibrações) que determina o

vosso posicionamento, ou a vossa ausência de posicionamento.
A gama de frequências que vos é acessível não está mais limitada, desde o instante em que o mecanismo da

Ascensão for concluído.
Alguns entre vocês conseguiram abordar e viver certos estados de Consciências ligados ao Si, em

ressonância direta com o Corpo de Estado de Ser, ou em ressonância com outros processos de alquimia
relativos a um Irmão ou a uma Irmã, humano, um Arcanjo, ou qualquer outra forma de consciência (presente

sobre este mundo ou em alguma parte [algures]), até à possibilidade, recente, de experimentar a Fusão
consciente com o Duplo.

Os processos denominados walk-in conscientes bidirecionais, manifestados, e que se manifestarão para
muitos entre vocês, vos permitirão viver isso.

***

Não existe nenhuma palavra, não existe nenhuma conceptualização podendo dar conta da não localização da
consciência, e, no entanto, o Absoluto está aí.

É neste sentido que ele não pode ser conhecido por vocês.
É nesse sentido que ele não pode ser apreendido por vocês, de maneira nenhuma, nem mesmo por uma

percepção, nem mesmo por um sentido.
Porque, por definição, tudo o que vocês chamariam percepção, como sentido, como concepção, pertence

necessariamente ao que é conhecível (mesmo se vocês não o conhecerem ainda).
A não localização da consciência, acompanhando, frequentemente, a multilocalização ou a bilocalização da
consciência, conduz a um estado que foi denominado Morada da Paz Suprema, a fim de diferenciar isso do

que foi denominado, anteriormente,Samadhi.
Trata-se, com efeito, de um espectro (se eu posso empregar esta palavra) de frequências muito largo, muito

mais largo, muito mais amplo, que aquele manifestado, consciencializado, pelo Si do «eu sou» ou do «eu sou
um».

A influência do Manto Azul da Graça foi a de vos dar a impulsão para o aparecimento da Onda da Vida, de
maneira consciente.

E de vos permitir, nós o esperamos, transcender e ultrapassar os vossos próprios apegos à vossa própria
personalidade.

A fim de a fazer vossa, não como uma crença, que tudo, no seio deste mundo, incluindo vocês, não é senão
uma projeção da consciência do observador, e faz parte de um confinamento, denominado Maya ou Ilusão.

***

Nós estamos perfeitamente conscientes, nós, Arcanjos, como o conjunto das Entidades denominadas
multidimensionais ou Absolutas de que, certamente, muitos seres humanos reivindicam uma evolução,

reivindicam uma aspiração a melhor ser, mesmo no seio deste mundo.
É preciso aceitarem que este mundo não pode viver um melhoramento sem uma transformação



radical. 
Isso é impossível: muito simplesmente, por um mecanismo de incompatibilidade frequencial. 

Assim que vos for acessível, existem diferentes tipos de radiação, qualificados pelas suas frequências, as
suas características e os seus efeitos, mesmo no seio do mundo em que vocês estão.
As características das partículas, denominadas supralumínicas, são de ser um Fogo.

 Este Fogo é totalmente incompatível com um mundo carbonado, tal como vocês vivem.
O Fogo, denominado assim, corresponde a partículas que vos são, para as mais conhecidas, denominadas

‘radiações cósmicas’.
Para além destas radiações cósmicas que vos atingem, existem ainda outras frequências, bem mais rápidas,
bem mais intensas do que a radiação do Ultravioleta, do que a radiação de A FONTE, ou do que a radiação do

Espírito Santo.
Este tipo de radiação é, quanto a ele, totalmente impossível de manifestar enquanto existir uma projeção da

consciência no seio de uma estrutura carbonada, quer dizer, nesse corpo que vocês habitam.
Há uma incompatibilidade total, frequencial.

Se uma dessas frequências existir, a outra não pode senão aniquilar-se.
Do vosso ponto de vista (a denominar científico), vocês chamam a isso um buraco negro.

Evidentemente, do vosso ponto de vista, o buraco negro corresponde à aniquilação.
 Não existe nenhuma aniquilação possível no seio do Universo, como em todos os Multiversos.

A aniquilação, aquela que vos poderia apresentar o vosso ego, ou o Si, não corresponde a nada do que é o
Absoluto.

Lembrem-se de que o Absoluto é inclusivo e, em nenhum caso, exclusivo.
O que quer dizer que, na vossa visão fragmentária (mesmo a mais precisa ao nível científico), o que vocês

denominam buraco negro, mesmo no vosso princípio de inversão, e mesmo no fato da vossa
inversão, corresponde à Luz Vibral, autêntica e completa.

***

Existe, no seio das Dimensões, um aglutinante permitindo propagar as frequências.
 Este aglutinante não é o vazio: este aglutinante é o Amor.

Existe um Som do Amor.
Existe um Som do Absoluto.

O Absoluto não é o vazio, mesmo se, do vosso ponto de vista, isso vos possa parecer ser um
desaparecimento total da consciência.

Porque isso é um, mas, por outro lado, não existe aniquilação do que quer que seja, bem pelo contrário.
O Absoluto vos dá como testemunha: a Onda da Vida, o estabelecimento no seio doShantinilaya (ou Morada

da Paz Suprema).
Vos permitindo manifestar, para além da consciência, um estado para além de todo o estado, denominado

Último, confinado ao infinito e a Última Presença.
Vos dando a viver, não somente o fim da separação, o fim da separatividade, mas a vos transformar (para além

de todo o componente da personalidade) num ser Radiante e Vibrante para além de toda a frequência
conhecida no seio deste mundo.

***

Numerosas consciências encarnadas no seio da humanidade, durante este período que eu vos dei
como indo até ao solstício de verão do ano de 2012, vão viver, de maneira cada vez mais profunda,

de maneira cada vez mais intensa, esta não localização da consciência.
Se vocês o aceitarem, vocês alcançarão, de maneira inevitável, a Morada da Paz Suprema, qualquer que seja a

forma, qualquer que seja o destino dessa forma carbonada, que vocês consideram como uma vestimenta
efêmera, e unicamente como isso: a lagarta não existirá mais.

Os processos de chegada, sobre a Terra, da radiação cósmica ligada À FONTE, ligada à implantação do
Absoluto mesmo no seio deste Sistema Solar, quanto à sua consciencialização, estão atualmente em curso.

Os sinais da Terra, os sinais do Céu, os sons do Céu e da Terra, os movimentos geológicos, os
movimentos do vosso corpo, traduzem um mecanismo de ajustamento e de desaparecimento do que

é chamado de Ilusão.
Este processo está engajado. 

Certamente, uma consciência que recusasse isso não veria senão a Sombra, não veria senão o nada (néant),
não veria senão o temor do seu próprio desaparecimento.

Aqueles entre vocês que tiveram a ocasião de viver a experiência do Si, aqueles entre vocês que se
estabeleceram no Si e, enfim, aqueles entre vocês que acederam ao Absoluto com forma, passarão



esta mudança Dimensional sem nenhuma apreensão, sem nenhuma manifestação de qualquer dor. 
Vos permitindo, através do Canal Mariano, através do Anúncio de MARIA, através da Fusão com o Duplo, se
estabelecerem no Shantinilaya, quaisquer que sejam as circunstâncias do meio ambiente, no sentido mais

largo (desta Terra, dos vossos próximos, como de todas as consciências existentes sobre este mundo).

***

Isto está em curso.
Isso não apela, em vocês, a nenhum trabalho, como foi repetido múltiplas vezes.
Há apenas, efetivamente, que deixar agir, deixar fazer e Abandonar o Si, ou o Eu.

Qualquer quer seja o vosso lugar sobre este mundo, qualquer que seja o vosso lugar no que vocês denominam
a vossa vida, vocês não tardarão a se aperceberem, e a consciencializarem, de que a Vida não é

absolutamente o lugar onde vocês estão, o que quer que vocês tenham podido pensar até ao presente,
qualquer que seja a beleza deste mundo.

Não é a beleza do mundo que está em causa, mas a vossa consciência confinada.
 Mesmo se o vosso olhar se tornar mais largo e vos der a ver a magnificência do que vocês chamam de

natureza, ou dos Planos multidimensionais, vocês não São nada de tudo isso.

***

Este processo é um processo que evolui gradualmente, mas que, a um dado momento, chegará a um
ponto de ruptura.

Este ponto de ruptura sinaliza a Ascensão Final e a aniquilação total desta Dimensão. 
Isto não é conhecido, porque só a Terra conhece a data.

Vocês sabem, contudo, que existem acontecimentos astronômicos particulares a aparecer nos vossos céus, a
se manifestar sobre a vossa Terra, porque a Terra decidiu elevar a sua Vibração: vocês constatarão os efeitos.

O aparecimento da Onda da Vida, desde há quatro meses, assinala o aumento frequencial da Terra, assim
como a sua Ascensão no seio dos Mundos Unificados.

 Pouco a pouco, o que vos era invisível se tornará visível.
Não pelos olhos, não por um terceiro olho, mas antes pela Visão Etérea e pela Visão direta do Coração, o

mesmo é dizer, através de uma Visão não tendo nenhuma necessidade de um órgão visual, qualquer que ele
seja, para ver.

Alguns dos vossos poetas disseram que o essencial era invisível aos olhos.
Isso é completamente verdade.

Alguns místicos disseram que a verdadeira vista não era ter alguém que visse e alguma coisa que fosse vista:
não há mais sujeito, não há mais objeto.

É isto que vocês estão convidados a observar, a manifestar, a viver, ou a rejeitar.

***

Este processo se desenrola cada vez mais rapidamente, chegando até um ponto, denominado sem
retorno, onde tudo basculará extremamente rápido. 

Como isto foi dito quando da dissolução do Conclave Arcangélico, vocês cumpriram um trabalho extraordinário
de Luz, quanto ao Ancoramento da Luz, quanto ao acolhimento da Luz no seio deste mundo.

Tendo tornado possível a atenuação do Choque da humanidade, mas não o seu desaparecimento, porque o
encontro de dois mundos, de dois estilos de frequências, de duas intensidades frequenciais diferentes, não

pode traduzir-se, efetivamente, senão por um processo de Choque.
Que não é uma confrontação, no seio da consciência, mas antes o aparecimento de um Novo Mundo e o

desaparecimento de um velho mundo.
Isto não é o fim do mundo, mas antes a Transfiguração de um mundo, que descobre uma nova Luz, uma nova

Vida, uma nova Frequência, que não tem mais nada a ver com os fundamentos, tal como vocês os conheceram
no seio do confinamento (relativamente, tanto a esse corpo, como a essa sociedade, como a todas as

sociedades que existiram sobre a Terra).
O conjunto do que vocês denominam ambiente, não será mais ambiente, mas será, muito precisamente, o que

vocês São.
Numerosas vezes, nós, Arcanjos, assim como numerosos Anciãos e intervenientes, vos estipulamos que

estávamos no Interior de vocês.
Vocês vão descobrir, porque vocês o vão viver, vocês irão constatar que (quer isso seja no seio do Coração,

do Si, quer seja em Absoluto) não existe nenhuma diferença entre vocês e mim.



***

Todos os mecanismos da consciência fragmentária, aos quais vocês estão ainda sujeitos (e aos quais vocês
estiveram sujeitos desde há muito tempo, para muitos entre vocês), vão despedaçar-se.

Vos dando a viver a Liberdade, ou a Realização.
Vos dando a viver a não separatividade e, sobretudo, o Amor, no seu sentido mais autêntico, mais Vibral (que

não tem nada a ver com o que vocês denominam amor, no sentido humano).
Qualquer que seja a relação de amor existente sobre este mundo, mesmo a mais nobre, mesmo a mais

equilibrada (relativa a qualquer amor que seja, entre dois seres, ou num grupo de seres) não pode apresentar
nenhuma medida comparável, e possivelmente comparável, referente ao que é para viver com o Duplo, com o

Sol, com o conjunto das Dimensões e com o conjunto dos Universos.
O amor, no seio deste mundo, vos foi projetado e vos permitiu se projetarem a vocês mesmos, num

sentimento de falta.
O Amor, no sentido humano, não faz senão traduzir uma falta.

O Amor, no sentido Vibral (quer isso seja no Coração, como no Absoluto), traduz uma Plenitude, reforçando-se,
ela mesma, a cada instante.

O Amor é o que sustém os Mundos. 
O Amor é o aglutinante dos Mundos e das Dimensões.

Ele apenas não existe no seio dos universos fragmentados onde ele foi retirado.
O que foi retirado será reposto, na totalidade.

***

O Choque da Humanidade foi, portanto, amenizado pelo trabalho realizado pelas Sementes Estelares
e pelos Ancoradores da Luz. 

O conjunto dos Arcanjos, assim como o Conclave dos Anciãos e das Estrelas, sabe, pertinentemente, que este
momento a viver é um momento importante.

Ele vai, eu vos lembro, se graduar progressivamente vos dando a ver inúmeras coisas, nas quais não se devem
demorar.

Lembrem-se de que todos os recursos estão no Interior do Coração, quer isso seja no Si, como no
estabelecimento do Absoluto.

Dadas as circunstâncias deste mundo, e pelo acolhimento da Luz que foi realizada pelas Sementes Estelares,
vocês não têm nenhuma inquietude, nenhuma antecipação e nenhuma preocupação a manifestar, relativamente
ao destino deste mundo que vai, de maneira irremediável, para a sua Libertação, para a sua Transfiguração e

para a sua Ascensão.
Vocês são parte interessada nesta Ascensão.

O que quer que seja que eu pudesse denominar vosso Destino, ele está inscrito no mais alto dos Céus, ele
está inscrito na Liberdade, na Libertação, ou na Realização. 

Nada mais poderá ser como antes.
Assim, tudo o que pertence ao antes, num dado momento, simplesmente não existirá mais.

Não como uma destruição, não como um desaparecimento, mas antes, como um estado de Alegria e de Paz
Suprema tal que nada mais terá importância senão este estado.

A imersão no seio do Samadhi, como a imersão no seio de Shantinilaya, vos dissociará, de maneira definitiva,
de tudo o que vocês chamam e denominam uma identidade, de tudo o que vocês chamam e denominam uma

história, uma memória, qualquer que seja.

***

O processo da Ascensão, engajado e em fase final, vos permitirá viver isso na maior da serenidade,
num estado próximo do que era denominado, anteriormente, estase, finalizando no período

denominado «os três Dias». 
Isto se desenrolará numa data que vos é desconhecida e que nos é desconhecida.

 Simplesmente, existem limites astronômicos, que vos foram comunicados numerosas vezes.
É durante o intervalo entre o fim deste limite astronômico e uma outra data limite, que se produzirão estes

acontecimentos.
Vocês entraram, a partir de 20 de junho, na fase final da Ascensão, permitindo vos conduzir a novos

Céus, a uma nova Terra e a Dimensões Unificadas, e também, se estabelecerem no Absoluto, com ou sem
forma.



Isto se desenrola nesse mesmo momento.
As manifestações físicas vão tornar-se cada vez mais intensas, quer em relação às perdas dos parâmetros

espaço temporais (que vocês denominam vertigens), quer às alterações da vossa consciência, cada vez mais
consequentes, cada vez mais importantes.

Vos levando a viver, seja um desaparecimento da vossa consciência, sejam estados totalmente incomuns.
O próprio corpo poderá reagir de diferentes maneiras.

Lembrem-se, nesses momentos, de que o que chega é a Ascensão. 
Não há nada a procurar no seio deste mundo, como qualquer explicação ou como qualquer solução,

ao que se manifestará nesses momentos. 
E, aliás, gradualmente e à medida que os dias passarem, vocês não se poderão mais colocar a mínima

questão, quanto à certeza do que vocês estão em vias de viver.

***

Não há nada a antecipar.
Não há nada a prever.

Tudo o que podia, anteriormente, no seio da consciência ordinária, vos levar a preparar um certo número de
elementos, hoje, não tem mais sustentação.

Porque o vosso trabalho (que vocês cumpriram sobre esta Terra, desde as Núpcias Celestes) permitiu aligeirar
(aliviar) o fardo da humanidade, de maneira considerável.

Aligeirando-o até um tal ponto que a mudança frequencial se desenrolará da maneira mais perfeita, para cada
um entre vocês, desde o instante em que vocês não se oponham, desde o instante em que vocês não gerem

qualquer medo, nem qualquer interrogação.
Vocês notarão, mais facilmente, que se vocês silenciarem as questões que não deixaram de chegar à vossa

consciência, vocês se estabelecerão, de maneira cada vez mais fácil, tanto na Alegria, como na Morada da Paz
Suprema.

Isso vos dará, de qualquer modo, a força e a convicção de que o que vocês estão em vias de viver, em vias de
manifestar, é Amor, e não pode ser outra coisa senão o Amor.

Não o amor, no sentido humano, mas o Amor do Fogo, ligado ao Fogo do Amor traduzindo a interpenetração
das Dimensões e a dissolução final, total, da vossa Dimensão.

A Vida não desaparece, o Mundo não desaparece: é este mundo que desaparece, com as suas
regras de funcionamento, com as suas aberrações, com os seus confinamentos.

***

Vocês são (vocês que me escutam, vocês que me leem) os pioneiros desta transformação.
Mais do que nunca, lembrem-se de que se vocês estiverem estabelecidos no Si (não enquanto simples

experiência, mas antes como um estado estabilizado), ou que vocês estejam (por maioria de razão, ainda mais)
estabelecidos no seio do Absoluto, este gera, à vossa volta e à volta da Terra, realmente, um campo áurico

extremamente particular, tornando impossível a alteração do que vocês São, na Verdade.
O que desaparece (para retomar palavras que vocês conhecem desde há algum tempo), é o efêmero.

O que desaparece é o que é denominado Maya, ou ilusão.
O que aparece à Consciência, como no seio do Absoluto, é, justamente, o Absoluto e o Amor.

O coração é o lugar do vosso corpo onde se produz esta alquimia.
É o lugar onde a personalidade pôde, ou vai, cruzar o que foi denominado a Porta Estreita.

Pela ação da Onda da Vida, permitindo ultrapassar os apegos à personalidade, realiza-se em vocês o «eu
sou».

Para além do «eu sou», ou do «eu sou Um», se manifesta o que sempre aí esteve: o Absoluto.

***

Lembrem-se: não são vocês que se deslocam, mas é próprio Mundo e a Frequência, que se desloca.
É um mecanismo de Translação Dimensional.

Não considerem isso como partindo do vosso ponto de vista, mas partindo do ponto de vista do Absoluto e
vindo vos englobar, vos entregar, vos abrasar, vos consumir na Verdade do Amor.

Isto está em curso.
As manifestações (corporais e de consciência) são chamadas a se amplificarem e a se desenvolverem cada

vez mais.



Lembrem-se de que, se vocês tiverem confiança no que se desenrola, vocês encontrarão a Paz,
vocês encontrarão a Alegria, vocês encontrarão a certeza, vocês encontrarão o fim do

questionamento.
Pelo contrário, se vocês derem livre curso a qualquer angústia, se vos derem livre curso a qualquer

interrogação, vocês restringirão o processo (normal, fisiológico) que está em curso.
Vocês irão adquirir uma nova fisiologia, uma nova gama de Frequências, novos Sons, novas percepções.

Para além de toda a percepção conhecida deste mundo, já que estas percepções passarão diretamente pelo
Coração, pelo Centro do Ser e não terão mais nada a ver com qualquer sentido, com qualquer sentimento, com

qualquer percepção ou concepção, tal como vocês as realizaram no seio deste mundo.

***

É portanto um Mundo Novo que se abre a vocês.
Este Mundo Novo vos chama para descobrir o que foi denominado, desde há certo tempo, a Espontaneidade,

a Transparência, a Humildade, a Simplicidade e a evidência (ndr: ver "Os 4 Pilares do Coração", na seção
"Protocolos a Praticar") (**).

Porque o que vem é evidente.
Porque o que está aí é evidente.

Então, certamente que, no seio dessa pessoa, nessa vida que vocês levaram, a evidência não podia estar
presente.

Mesmo se aí houvesse uma casualidade, mesmo se a vossa vida pudesse ser qualificada de ligeira, isso não é
estritamente nada comparado à Ligeireza (Leveza) do que será, em vocês, porque é a vossa natureza.

Assim, não se deixar perturbar por nenhuma manifestação desse corpo, nenhuma manifestação dos
vossos Irmãos e das vossas Irmãs, que estarão na negação, absoluta e total, do que chega. 

Vocês não têm que manifestar outra coisa senão o vosso estado de Graça, senão a instalação no seio
do Shantinilaya.

Não há melhor forma de ajudar, no seio do Serviço, que se estabelecerem no seio da Morada da Paz Suprema,
como na Alegria, ou na Última Presença.

Porque, nesse caso, a Luz age: a personalidade não aparecerá mais como querendo socorrer, quem
quer que seja ou o que quer que seja.

Mas a própria Luz que vocês usam, o Absoluto que vocês São, agirá, de uma forma que vocês não
podem mesmo imaginar, no momento, sobre o conjunto dos vossos Irmãos e das vossas Irmãs,
sobre o conjunto da Terra, sobre o conjunto dos Universos e sobre o conjunto dos Multiversos. 

Já que vocês descobrirão a não separação, a não separatividade, a não Dualidade, o Amor Absoluto, a
Vibração, a Verdade Absoluta.

Se existirem em vocês interrogações relativas exclusivamente ao que eu acabo de exprimir, relativamente ao
que começa agora, eu vos escuto.

***

Pergunta: Qual é a diferença entre «o fim deste mundo» e «o fim do mundo»?
O fim deste mundo corresponde a uma iluminação de tal maneira intensa, que tudo o que vibrava na frequência

da materialidade (no sentido em que vocês a denominam), desaparecerá, muito simplesmente.
O fim do mundo não considera senão o ponto de vista da lagarta, quer dizer, os espaços de destruição, sem

nenhuma solução de continuidade.
Mais uma vez, lembrem-se de que tudo depende do vosso ponto de vista.

Se vocês Estão no Si, se vocês São Absoluto, vocês não verão absolutamente nada destruir-se, mas, pelo
contrário, aparecer os Mundos de Luz.

Se vocês persistirem em ficar nas resistências, nos apegos, quaisquer que eles sejam, o que vocês verão
não é a Luz, mas o fogo da destruição.

Trata-se, portanto, muito exatamente, da mesma coisa: o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama
de nascimento. 

Do nosso ponto de vista, assim como de numerosos Irmãos e Irmãs humanos, tendo vivido experiências
transcendentes, todos vos disseram (para a maior parte) que a morte estava aqui, mas certamente não do lado

em que nós Estamos.

***

Pergunta: Você evocou o fato de que isso se vai passar entre duas datas limites. Quais são essas



duas datas limites?
É-me impossível vos dar a segunda data limite.

Ela existe, daqui em diante.
Focalizar-se na segunda data limite só vos poderia fazer viver uma situação de espera ou uma situação de

esperança, que não serve para nada, já que o tempo não existe.
Eu chamaria simplesmente a vossa atenção para vos dizer que vocês entram, muito rapidamente

(neste tempo Terrestre), no intervalo destas duas datas limites.

***

Nós não temos mais perguntas, nós vos agradecemos.

***

Bem amadas Crianças da Lei do Um, bem Amadas Crianças da Liberdade, eu vos agradeço por me
escutarem.

Eu rendo Graças à vossa Presença, eu rendo Graças ao vosso Coração e vos proponho viver um momento de
Comunhão, em conjunto.

Acolhamos o que nós Somos, na Eternidade, o que nós Somos, para além de toda a temporalidade e para
além de todo o espaço.

… Comunhão …

Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Que a Graça se instale e se implante.

Até breve.

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

(*) – ‘A Humanidade que começa’ (livrete) – RAMATAN
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/a-humanidade-que-comeca-ramatan

*

(**) – ‘Os 4 Pilares do Coração’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/os-4-pilares-do-coracao-protocolo-19-de-setembro-de-2011-

autresdi

***
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- Ensinamentos do Arcanjo da Relação e do Amor -
(inclui preconizações)

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120608_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Liberdade, bem amados Filhos da Graça, eu saúdo vocês.

Eu venho a fim de responder aos seus questionamentos que, durante esta época, e o que vocês vivem, pedem
talvez alguns complementos.

Eu estou então aí exclusivamente para isso.

***

Pergunta: há marcadores, durante a progressão da transformação que está em andamento?

O marcador mais importante é, naturalmente, o Som: o Som do Apelo, o Som do Anúncio, o Som da Graça.
A percepção do Canal Mariano.

E, evidentemente, a percepção das Presenças ao lado de vocês.
Pela sua intensidade, eles testemunham esses processos.

***

Pergunta: a atividade do mental, nos humanos, vai diminuir?

Bem amada, de quais humanos você fala?
Nós anunciamos, há vários anos, que havia duas humanidades: uma que vai para a cessação do mental, e a

outra que vai manter o seu mental.
As circunstâncias atuais da Luz, da revelação e do desdobramento da Graça, vão realizar um ou outro.

ANAEL - 08 de junho de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120608_-_ANAEL.mp3
http://1.bp.blogspot.com/-J8N9P3eQojc/U5KQVrHBrVI/AAAAAAAAEn4/z5PGsKjudIU/s1600/000+Anael+-+08.06.2012b.jpg
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Não há resposta uniforme.
Haverá realmente a percepção (em vocês e ao redor de vocês) de que, ou o mental é dissolvido, cada vez

mais facilmente, ou ele entra em hiperatividade e em rebelião.
Onde vocês poderão tirar as conclusões, quanto às suas resistências, ou quanto ao seu Abandono.

O mental, no sentido humano, faz parte da encarnação, neste mundo, e ele estará, evidentemente, mais do que
nunca em interrogação para aqueles que não se Abandonaram.

Isso irá contrastar ainda mais, entre dois humanos diferentes, um tendo se Abandonado e o outro tendo
resistido.

***

Pergunta: se o Canal de MARIA e o Canal de MIGUEL são idênticos, o Canal do Duplo é também o
mesmo?

Sim, certamente.
A constituição deste Cordão Celeste, nomeado Antakarana, forrado de Partículas Adamantinas, permite a

qualquer Consciência Unificada, a qualquer Consciência Absoluta, passar pela mesma via de ressonância e de
comunicação.

Todos nós emprestamos o mesmo caminho.

***

Pergunta: por que este Antakarana, à esquerda, está duplicado em outro Antakarana à direita?

Porque o Antakarana esquerdo corresponde especificamente ao Canal que eu qualificaria de Unitário.
O Antakarana direito pode permitir uma comunicação com o que é dissolvido, doravante, ou seja, a matriz

astral coletiva.
A sua estrutura, à esquerda e à direita, por analogia, poderia ser expressa, do mesmo modo, em relação à sua

perna esquerda e à sua perna direita: vocês andam sobre duas pernas, vocês necessitam de dois Cordões
Celestes.

***

Pergunta: quando sentimos o Duplo Monadário à esquerda e recorremos a MIGUEL ou a MARIA, é
possível, então, que o Duplo Monadário se desloque para as costas?

Ele pode fazê-lo, mas gradualmente e à medida que o Canal Mariano é constituído, e cada vez mais funcional
(se eu puder assim me exprimir), não há mais necessidade de passar para o lado de trás.

Não vejam esse Canal como a possibilidade de deixar passar uma única Presença.
Não vejam como uma questão física, como um tubo que poderia apenas conter um conteúdo.

***

Pergunta: isso significa que podemos sentir o Duplo Monadário ao mesmo tempo que a Presença
Mariana ou Micaélica no Canal Mariano?

É preciso, para isso, que o Duplo Monadário exista, o que está longe de ser uma constância.
Jamais foi relatado um Duplo Monadário constante.

Depois, no que se refere à MARIA e a MIGUEL, isso é acessível a todos.
A Presença Mariana, a Presença de MIGUEL, irão dar-lhes dois tipos de percepções diferentes, no mesmo

lado.
Tornar-se-á extremamente fácil de diferenciar a Consciência, a forma, que está ao lado de vocês.

Anunciada, eu os lembro, por um Som, como o Bem Amado João lhes disse (ndr: ver a intervenção de SRI
AUROBINDO de 21 de maio de 2012) (1).

As experiências a fazer (com relação à MARIA, a MIGUEL ou a outro) irão afinar, cada vez mais, a sua
percepção, a sua Vibração, e o seu Som.

Dando-lhes, se eu puder exprimi-lo, um sentido infalível do que está com vocês, ao seu lado.



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Eu permaneço então com vocês, até terminar o tempo que me foi atribuído.
Se, neste espaço de Presença conjunta, vier uma pergunta, eu ali respondo.

De outro modo, instalemo-nos na nossa Graça.
Se houver elementos a captar, no seu silêncio, eu responderei a esses elementos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

A Radiância Arcangélica, tal como realizamos juntos às quintas-feiras (ndr: as modalidades da Radiância
Arcangélica estão apresentadas no Protocolo - “Ajustamentos à Luz Vibral”) (2), e como talvez vocês já tenham
constatado, irá agir ou no que é chamado de Supramental, ou na Onda da Vida, se ela tiver nascido para vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Durante este período, quer seja a Onda da Vida os percorrendo, ou a Vibração do Supramental estando
presente (ou os dois), vocês irão constatar, cada vez mais facilmente, que o mental não pode mais interferir.

As interferências do mental, que poderão estar mais presentes em um primeiro momento, referem-se,
evidentemente, aos contextos das suas vidas e dos seres próximos, animais ou humanos.

Não concebam qualquer interrogação, nem qualquer preocupação.
MARIA lhes disse: a Inteligência da Luz estará trabalhando cada vez mais.

As interrogações lógicas da sua condição, separada e fragmentada, poderão, em um primeiro momento
(enquanto a Onda da Vida ou a Vibração do Supramental não as tiverem feito cessar), levá-los a se colocar

questões sobre os seus ascendentes, os seus descendentes, sobre o seu cônjuge, sobre os seus animais ou
sobre as suas atividades.

Vocês irão constatar por vocês mesmos que todas as preocupações referentes a esses diferentes setores
irão desaparecer sozinhas.

Vocês irão constatar que quanto mais o Som do Absoluto estiver presente, e quanto mais ele for intenso,
menos o seu mental poderá interferir.

Imirjam então no Som e vocês irão constatar a extinção do seu mental.
Isso faz parte de ensinamentos muito conhecidos de alguns Yoga.

***

Pergunta: em que a ausência de Som seria um Som também?

A transição dos 7 Sons (correspondendo aos 7 estados do Samadhi) pode interromper-se antes do
aparecimento do Som do Absoluto.

A ausência de Som (que é também um Som) traduz simplesmente a passagem (que não é uma, como vocês
sabem disso) de um estado ao Último.

O desaparecimento dos Sons é então, de algum modo, para alguns de vocês, a testemunha da instalação do
Último.

***

Eu especifico de novo, completando assim o que eu havia dado há três anos, referente à alimentação: devido à
intensificação dos Alinhamentos das 19 horas (hora francesa), é intensamente aconselhado (enquanto a sua
fisiologia o puder) não mais absorver alimentos sólidos antes deste horário, para não, justamente, criar uma
ativação exagerada das Portas ATRAÇÃO e VISÃO permitindo, aí também, fazer ressoar o Manto Azul da

Graça.
Deem preferência aos horários em que o Sol está subindo e nascendo para alimentar o seu corpo.

Vocês irão constatar, bem depressa, que o seu corpo irá se habituar às novas frequências muito mais
facilmente, a sua consciência também.

Vocês irão constatar facilmente que o Som pode ser reduzido pelos alimentos sólidos, enquanto que ele irá se



amplificar assim que não houver esforço de digestão.
Deem preferência, mesmo no nascer do Sol, a tudo o que for o menos elaborado possível, o mais simples

possível, quanto à natureza do alimento ingerido.
Independentemente do futuro deste corpo, ele deve estar apto, nestes tempos, para suportar o aumento de

frequência.
Afastem-se também (enquanto se puder fazer) das situações que irão lhes parecer atenuar o Som do Absoluto

ou um dos seus Sons de Samadhi.
Isso foi falado em diferentes ocasiões.

Ser-lhes-á muito fácil (e cada vez mais fácil) constatar que algumas situações, algumas interrogações, algumas
dúvidas e algumas pessoas, afastam-nos do Som.
Cabe a vocês se reajustarem em conformidade.

***

Durante os períodos que irão lhes parecer os mais intensos (e se se manifestar, em vocês, uma resistência),
não se esqueçam de que o mais importante é a natureza e, sobretudo, a árvore e a água.

Eu falo da água que circula na natureza.
A água corrente é representada pelos rios, pelas desembocaduras e pelo mar e, em menor grau, pelos lagos.

Vocês têm também a possibilidade, nessas fases de resistência, de imergir-se em meio a uma água
doméstica, na condição de ter ali colocado (sob alguma forma), quantidade bem razoável de cavalinha.

Em planta seca: um punhado. Em cápsula: 2 ou 3 cápsulas. Fresca: uma planta de talo modesto. Em óleo
essencial: dez gotas.

Quando vocês sentirem as resistências.
Se a resistência for permanente, não é questão de ficar no banho de maneira permanente.

Se eu falei da água da natureza, é que há uma razão.
Esta água (da natureza) está em contato, desde que ela circule de maneira mais intensa, com a Onda da Graça.

É o mesmo para as árvores e as florestas (se possível) de folhas caducas e não de folhas persistentes.
Já que nós estamos nas preconizações, aqueles de vocês que sentem ou que irão sentir a Onda da Vida: nos

momentos em que ela se reforçar (e se isso lhes for acessível), vocês podem impulsionar-se para cima
cruzando os tornozelos.

Se isso se tornar, no momento, para vocês, muito incômodo, então, cruzem as pernas na altura dos joelhos e
isso irá reduzir o fluxo.

***

Pergunta: era também o caso de banho com sal grosso.

O sal está mais em ressonância com o Supramental.
A cavalinha está mais em ressonância com a Terra e, portanto, com a Onda da Graça ou Onda da Vida.

***

Pergunta: quando se mora em um país onde na hora da Radiância Arcangélica não podemos estar
disponíveis, podemos vivê-la em outro horário?

Contrariamente ao Alinhamento (que lhes é acessível a qualquer momento, fora das 19 horas (hora francesa)),
no que se refere ao Manto Azul da Graça e à Radiância Arcangélica, isso é impossível (ndr: ver em

“protocolos” ou em “acompanhamentos”) (2).

***

Pergunta: e sobre o chá de ‘aubépine’?

O chá de ‘aubépine’ (pilriteiro, espinheiro alvar, Hawthorn) destina-se a favorecer as integrações de energia no
nível da Coroa Radiante, da Vibração da Coroa Radiante e da Consciência do Coração.

Ele ainda é cabível.
Vocês podem também (já que vocês falam de chá) tomar chá de cavalinha.



Isso, de algum modo, irá fluidificar (se eu puder me exprimir desta maneira) a Onda da Vida.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Liberdade, bem amados Filhos da Graça, dignem-se de aceitar a Bênção da minha
Presença.
Até breve.

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

1 – SRI AUROBINDO (21.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2...

*

2 – ‘Série **PROTOCOLOS** - a contar de 14 de maio de 2012’
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article6a3d.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-8_juin_2012-article6a3d.pdf
08 de junho de 2012

(Publicado em 09 de junho de 2012)
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Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************
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ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120701_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Liberdade, recebam Graças, Bênçãos e a minha Presença.

Eu venho a vocês, enquanto Arcanjo do Amor, a fim de, ao mesmo tempo, entregar-lhes uma série de
complementos referentes ao Amor, à Unidade e ao Absoluto, e também ver se persistem, em vocês, alguns

questionamentos com relação a essas três palavras.

*** 

O Absoluto contém o Amor, ele contém a Unidade, ele contém a Dualidade, ele contém a sua Presença em
meio a este mundo, ele contém o Ser, ele contém o conjunto do que, do ponto de vista onde vocês estão, não

pode ser conhecido, na totalidade.
O Amor, uma palavra que por tanto tempo foi utilizada porque ela corresponde ao que subtende e manifesta o

Absoluto, além mesmo da sua própria manifestação.
O problema sendo que o homem chama de amor tudo o que, para ele, representa algo conhecido e vivenciado

como um objeto de desejo, como uma manifestação, como uma percepção, em meio ao que é nomeado o
Absoluto.

O Amor é, portanto, o que subtende a totalidade do Criado, como do Incriado.
Este Amor não tem qualquer comparação com o que o homem chama de amor, em meio ao que é chamado de

sua presença sobre este mundo, em meio até do que é chamado de sua transformação atual, denominada,
desde algum tempo, Filho Ardente do Sol, Coroa Radiante do Coração ou diferentes manifestações, inscritas
em suas estruturas físicas, tendo lhes permitido, durante esses anos, manifestar, realizar, o que foi chamado

de Si.
A Realização não é o Amor, a Realização não é o Absoluto.

Eles podem ser, para alguns de vocês, as primícias, a prefiguração e a antecipação, mas não correspondem,
em caso algum, ao Amor Absoluto ou ao Absoluto Amor, nomeado também o Último.

Existe, na realidade, do próprio princípio da falsificação deste mundo, do confinamento deste mundo no qual
vocês são prisioneiros, uma série de elementos (ligados à localização específica em um corpo, em uma
consciência, em um pensamento, em certo número de mecanismos) que lhes permite evoluir, com toda
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consciência (que ela seja fragmentada ou unificada), em meio à sua presença sobre este mundo.
O Absoluto e o Amor, em meio ao Absoluto, não podem, em caso algum, nem ser uma percepção, nem

mesmo ser uma Vibração da consciência, mas é, sobretudo, a Transparência mais total, fazendo com que,
assim que vocês se juntarem a essas esferas, além deste corpo, mesmo em meio ao corpo de Estado de Ser,

ou ainda no Absoluto, vocês se tornem, vocês mesmos, esta Transparência.

*** 

A Transparência de que falo não é um conceito moral, nem social, e ainda menos uma visão da mente.
A Transparência é uma realidade metafísica consistindo em se tornar Transparente, ou seja, em deixar-se

atravessar por todas as ondas, por todos os espectros de frequência, por todos os elementos presentes neste
mundo, como no conjunto dos multiversos, assim como das Dimensões, desde aquela onde vocês estão até a

FONTE e até o que engloba, além da FONTE, o Absoluto.
Enquanto esta Transparência não for estabelecida, enquanto existir, em vocês, sobre este mundo, uma vontade

particular de Luz, vocês não podem ser a totalidade da Transparência.
Eu me explico: há alguns anos, antes das Núpcias Celestes, eu havia explicado a vocês (com palavras e pelas

Vibrações) o que era o Abandono à Luz.
De fato, o Abandono à Luz permitiu transformar esta estrutura alterada, nomeada corpo falsificado, em estrutura
de carbono, dissociado, a fim de acolher, em meio a este corpo (que vocês o chamem de Templo ou de saco,

não tem qualquer importância), pois é em meio a este corpo que é realizada a alquimia tendo lhes permitido,
pela ação da Luz, acolher a Luz, tornar-se um KI-RIS-TI, viajar no corpo de Estado de Ser, ou manifestar a

Consciência pura, a Consciência unificada, a Consciência do Si.

*** 

A um dado momento, apareceu, sobre esta Terra, um mecanismo que lhes era estritamente desconhecido,
pelo próprio fato da falsificação.

Isso foi seguido, algum tempo depois, pela Liberação do Sol e pela Liberação da Terra, como uma onda
específica nomeada Onda da Vida ou Onda do Éter, vindo restitui-los à sua raiz estelar, à sua raiz intraterrestre.

Esta Onda da Vida e suas características (que lhes foram explicadas e que vários de vocês vivenciaram),
contribuíram, de algum modo, para estabelecê-los, pelo Manto Azul da Graça, pela Liberação dos Éteres e pela

Fusão dos Éteres, em sua própria Liberdade.
Muito além deste mundo, muito além da sua Presença, muito além da sua Consciência, quer ela seja

fragmentada ou unificada.
Isso permitiu, eu espero, para vários de vocês, sobre esta Terra, dirigir-se para este Abandono do Si, a fim de
tornar-se o que vocês São, de toda a Eternidade, além de toda forma, além de toda Presença, e além de toda

Consciência.
Fazendo de vocês, ao mesmo tempo, Filhos da Liberdade e, como nós o desejamos para vocês, Liberados

Viventes, o que aquele que se nomeia BIDI denominou Absoluto na Forma.
Isso lhes propiciou viver estados não ordinários, não conscientizados, onde existe algo que não pode ser

chamado de Consciência, que não pode ser chamado de Si, que não pode ser chamado de Realização, de
maneira alguma, porque isso corresponde ao que vocês São, em toda Eternidade.

Nós lhes dissemos também que vocês estavam Livres e Liberados, seja qual for a localização de uma
Consciência em meio ao Si ou da não consciência ligada ao não Ser e ao Absoluto.
Há, de fato, não uma progressão, mas elementos que se distanciam uns dos outros.

O Abandono à Luz realiza o Si.
O Abandono do Si realiza, se pudermos dizer, o Absoluto.

O Absoluto está além de qualquer implicação em meio a este mundo.
Isso faz de vocês Seres Liberados Viventes, não tendo mais manifestação, nem atração, em meio às

Dimensões intermediárias, nem mesmo em meio à FONTE, mas os faz, em última instância, perceber que
vocês são um ponto do holograma contendo, nele, a totalidade do holograma.

Não existe melhor expressão do que aquela que eu acabo de dar a vocês: o holograma é constituído de um
conjunto de pontos que reproduz, nele mesmo, a totalidade do conjunto dos outros pontos presentes em

meio ao holograma.

*** 

É nesse sentido que nós insistimos sobre o fato de que nós estamos, em vocês, primeiramente.
É nesse sentido que é projetada a Consciência, em meio ao Si, tendo permitido realizar o Canal Mariano, a

ativação desse Canal Mariano, a sua constituição, deixando-se perceber, deixando-se viver e Vibrar as
diferentes Presenças que, hoje, se manifestam, para vários de vocês, em meio a esse Canal Mariano, à

esquerda deste corpo físico ou na parte de trás deste corpo físico.
Essas Presenças, como isso foi anunciado por MIGUEL (ndr: sua intervenção de 05 de junho de 2012) (1) e,

desde muito pouco tempo, por MA ANANDA MOYI (ndr: sua intervenção de 30 de junho de 2012) (2), são
elementos que vão assisti-los durante essa Passagem, conforme foi especificado para esses tempos que se



aproximam, como prenunciado e antevisto, há quase sete anos, pelo Guia Azul nomeado SÉRÉTI (ndr: sua
intervenção de 04 de julho de 2005) (3).
 Hoje, vocês estão nesses momentos.

Vocês estão, na realidade, na data do mês que corresponde a esta Liberação e a esta Passagem, devendo
conduzi-los, não ao desaparecimento do que é chamado, de forma humorística, de planeta-grelha, pelo

Comandante dos Anciãos, mas, sim, para realizar o que vocês São, de toda a Eternidade, ou seja, o Absoluto.

*** 

Nesse sentido, o Abandono do Si pode se refletir, para vocês, por uma sensação de perda de referências, de
perda de consciência, e é exatamente o que ele é.

A consciência corresponde, em seus diferentes aspectos, ao Eu, à consciência com uma distância (mesmo se
a distância tiver desaparecido), à consciência com uma existência (mesmo se a existência cessar).

 É isso que lhes é oferecido hoje: tornar-se de novo o Todo, ou seja, não ser mais nada neste mundo a fim de
ser Abandonado, na totalidade, ao que vocês São, de toda a Eternidade.

Nós estamos perfeitamente conscientes de que vários de vocês têm necessidade de realizar uma série de
experiências em meio aos Mundos Unificados e, por vezes, em meio aos próprios Mundos de carbono.

A Liberação, como isso foi anunciado pela FONTE, consiste em fazê-los relembrar e viver o que vocês São, de
toda a Eternidade.

O contato com as outras Dimensões acontece, atualmente, pela Presença, ao lado de vocês, de qualquer
Presença que vocês chamarem, que vocês nomearem, e que estaria presente no mesmo espaço que o seu.

*** 

A presença efetiva dos Seres multidimensionais consiste em fazê-los encontrar a sua Essência, em fazê-los
manifestar, conscientizar além da consciência, para, enfim, aniquilar a própria consciência, a fim de fazer cessar

o Eu, a fim de fazer cessar o Si, a fim de fazer cessar qualquer forma de exteriorização, qualquer forma de
interiorização e fazê-los penetrar nos espaços absolutamente virgens, nomeados o Absoluto, do qual,

evidentemente, nada pode ser dito, nada pode ser expresso, porque isso está além de qualquer conceito, de
qualquer percepção, de qualquer Vibração, de qualquer experiência e de qualquer estado.

Dessa maneira, as etapas preliminares, vivenciadas durante o seu inverno (verão, no hemisfério sul) que acaba
de transcorrer (nomeadas Comunhão, Fusão, Dissolução, Multilocalização e ausência de localização), são

estados requisitados e nomeados Últimos permitindo-lhes, se tal for a sua Vibração, permitindo anulá-lo a fim
de encontrarem-se no que, do seu ponto de vista, vocês poderiam chamar de Nada, de Vazio, mas que de fato,

do ponto de vista do Absoluto, é a Plenitude.
Nós sempre lhes dissemos, no período durante as Núpcias Celestes, que vocês estavam invertidos, que o que

vocês chamavam de luz visível com os seus olhos era apenas, de fato, uma luz refletida, alterada, ligada ao
próprio princípio do Eixo ATRAÇÃO-VISÃO falsificado nas Cruzes da cabeça, tendo alterado as suas próprias
percepções, a sua própria filiação e a sua própria possibilidade de conexão com a realidade do que vocês São,

além de todo ser.
Tudo isso cessa, neste momento.

Tudo isso se revela, neste momento, aguardando apenas mais o sinal final da Terra que foi liberada.
A Terra foi liberada a partir do momento em que a Onda da Vida apareceu, no decorrer do seu primeiro

trimestre do ano de 2012.
As consequências desta Liberação são visíveis no nível das manifestações e das modificações geofísicas

planetárias, tanto no nível do seu clima, do seu solo, dos seus vulcões, como do ar que vocês respiram, desde
o Sol e até os confins do conjunto dos universos, resultante do alinhamento galáctico com Alcyone.

*** 

Hoje, vocês estão diante desta etapa, diante da Porta Estreita, convidando-os a Passar.
Nós estamos aí para iluminar a Passagem, mas nós não podemos Passá-la no lugar de vocês.

Existe, portanto, um princípio, que foi nomeado, no seu tempo (que se desenrola para vocês, atualmente, de
maneira mais ou menos intensa, e mais ou menos adiantada), o Choque da humanidade que é, de fato, o seu

Choque individual.
Os pontos de atração da sua consciência, em meio a este mundo (nomeados apegos, nomeados

experiências), estão para cessar, não se desviando deles, mas, como isso foi enunciado, de maneira variada,
por BIDI, mudando de ponto de vista.

Na realidade, apenas por essa mudança de ponto de vista, que não é uma atitude mental, mas, sim, um
deslocamento total da consciência, é que os leva a ver este corpo pelo que ele é, a ver a sua vida pelo que ela

é, e a ver o mundo tal como ele é, permitindo então remover, de vocês, os últimos Véus do isolamento.
Esses últimos Véus de isolamento não se referem somente ao ‘sistema de controle do mental humano’, assim
como à matriz astral (que, como vocês sabem, no nível coletivo, ela foi dissolvida no seu tempo), mas para ir

muito além, ou seja, para desenredar-se, vocês mesmos, das ligações de apegos.
Para desenredar-se, vocês mesmos, em primeiro lugar, da ligação de apego mais formal correspondendo a si



mesmo ou, em todo caso, ao que vocês creem ser em meio a este corpo, em meio a esta vida, e em meio à
expressão da vida falsificada e alterada neste mundo.
A sua liberdade é total, em um sentido como no outro.

Não se trata de uma liberdade de escolha, porque isso (pelo que vocês vivenciaram, para alguns de vocês,
durante várias vidas) não é somente uma qualidade Vibratória, mas, sim, uma preparação que os leva a
apresentar-se diante do limiar: o limiar da ruptura do efêmero, levando-os a fazer cessar todo efêmero.

O apelo da Luz que deve se manifestar de maneira mais audível e mais visível aos seus olhos de carne, pela
Luz solar, pelo Apelo de MARIA, pelas ressonâncias das Trombetas do Céu e da Terra, em vocês, vai levá-los,

dentro de pouco tempo, em termos terrestres, a conscientizar tudo isso e a decidir, com toda Lucidez, com
toda Clareza, com toda Precisão, se vocês querem manter alguma forma de experiência ou voltar a alcançar o

que foi nomeado Shantinilaya, ou seja, as Moradas da Paz Suprema, onde nenhuma experiência pode vir
perturbar o que vocês São, de toda a Eternidade.

*** 

Apreendam-se bem de que isso não pode ser, em caso algum, um e outro.
Não pode ali haver e existir preservação de qualquer forma, em meio ao Absoluto.

Entretanto, a experiência da consciência acontecendo de maneira simultânea, além de todo tempo e de todo
espaço e de toda Dimensão, irá fazê-los perceber, naquele momento, que vocês são, efetivamente, o Todo e

que somente a projeção de vocês mesmos, antes que a alteração tivesse ocorrido, atuou no sentido da
manifestação de uma consciência vendo-se ela própria, experimentando-se ela própria, alegrando-se dela

própria.
Aliás, a Unidade se manifesta pela Alegria.

Hoje, mesmo esta Alegria deve ser, de algum modo, refutada, como diria BIDI, a fim de permitir-lhes ir para a
Morada da Paz Suprema, que está muito além da expressão da Alegria, muito além da expressão do riso, muito

além da Consciência Unitária, pondo fim à fragmentação.
Nós estamos perfeitamente lúcidos de que nós demos o conjunto das escolhas, o conjunto das possibilidades,

o conjunto dos cenários, o conjunto do que era da ordem do possível e do impossível, para vocês.
Em última análise, há apenas vocês, e vocês sozinhos, que irão decidir Passar ou permanecer.

Apreendam-se bem, entretanto, de que a Ascensão da Terra é, sim, um mecanismo real, modificando a
estrutura física da maneira mais importante possível, com uma série de fatores geofísicos enunciados a vocês,

há alguns anos, pelo Comandante dos Anciãos.
Vocês estão frente a vocês mesmos, vocês estão frente ao que vocês chamam de morte.

A morte é um novo nascimento.
Se a lagarta aceitar se tornar borboleta, é evidente que a lagarta não mais existe.

Esta Transfiguração ou transubstanciação (por que ela é uma), consiste também, para alguns de vocês, em
superar toda a identificação com uma forma, mesmo com o corpo de Estado de Ser, com o corpo de Luz ou

com os corpos mais etéreos da criação, a fim de recomeçar na ausência total de projeção de qualquer
consciência e de estabelecer-se na Morada da Paz Suprema, de maneira (eu diria, em seus termos

apreensíveis) definitiva e irremediável.

*** 

O que guia a consciência e a Vibração, o que guia (se eu puder me expressar assim) o Absoluto, é a sua
capacidade para abandonar o Si, para abandonar a Alegria e para abandonar tudo o que pode estar associado

a alguma manifestação da consciência, mesmo a mais Unificada, mesmo a mais próxima do Último.
Isso representa, de qualquer forma, um desafio porque, como vocês sabem, a Passagem da Porta Estreita não
é, na verdade, uma Passagem de um ponto a um outro ponto, mas é a Passagem de um ponto ao conjunto de

todos os pontos.
E isso pode representar, efetivamente, mesmo em meio à Consciência Unitária, algo impensável, pois é

aterrorizante, pois vem perturbar a tranquilidade da consciência manifestada em meio ao Si.
Vocês têm a Liberdade total de viver o que é para viver, em função do que a sua consciência desejar.

Ou ela deseja se expandir e continuar a experiência da expansão (mesmo nos corpos de Luz mais etéreos,
mesmo em meio às suas famílias estelares, mesmo nas mais afastadas deste Sistema Solar) ou, então, decidir

pôr fim às experiências.
Não para retornar ao Nada ou à FONTE, mas, sim, para conscientizar, ao superá-lo, de que vocês são o Todo.
Cabe a vocês, portanto, não compreender, mas deixar trabalhar a Consciência, ou em meio ao seu Abandono,
ou em meio à sua persistência, a fim de acompanhar o movimento Ascensional final da Terra que começa hoje.

*** 

Nos próximos dias, o Arcanjo METATRON, seguido do Arcanjo MIGUEL e de MARIA, irão lhes dar os
elementos Vibratórios, muito além das suas palavras, da sua Presença, ao lado de vocês e em vocês,

permitindo-lhes esclarecer o que deve sê-lo.



Este esclarecimento poderá parecer, para muitos de vocês, como um esclarecimento particularmente cru, ou
mesmo cruel, pois, se vocês estiverem apegados a alguma forma, se vocês estiverem apegados a alguma

Consciência, isso não poderá acontecer da maneira mais absoluta, da maneira mais autêntica, mas irá provocar
uma série de resistências.

Isso foi abordado por aquele que vocês chamam de Bem Amado João ou SRI AUROBINDO, referente à
Fusão dos Éteres e, sobretudo, ao Choque da humanidade (ndr: ver, em particular, a intervenção de SRI

AUROBINDO de 17 de outubro de 2010) (4).
Vocês entraram neste período do Choque da humanidade, hoje.

Cabe a vocês definir o que é para salvaguardar.
Cabe a vocês definir o que é o seu futuro, nesses tempos extremamente reduzidos, consistindo nesse mês

nos prazos dados pelo Guia Azul SÉRÉTI e anunciado, há vários anos, por ele próprio, assim como por outras
Consciências.

*** 

A nossa Presença, ao lado de vocês e em vocês, além da percepção, deve dar lugar, aí também, à Fusão, ou
seja, exprimindo-me através daquele que eu guardo (ndr: ANAEL faz referência ao canal Jean-Luc Ayoun),

vocês devem também compreender e viver, além de todo intelecto, além de toda Vibração, que eu sou
também vocês mesmos e cada um de vocês.

Somente a sua consciência limitada, fragmentada e projetada pode fazê-los imaginar que há uma distância,
uma separação, entre a formiga e a FONTE.

Em última instância, e como BIDI lhes dizia (e como vocês poderão vivê-lo), se tal for o seu Abandono, não
existe qualquer diferença entre o átomo, o sistema solar, os universos, os multiversos e as Dimensões.

O conjunto do que eu acabo de descrever são apenas projeções da Consciência em diferentes esferas, tendo
permitido ao Absoluto exteriorizar-se em meio à FONTE e manifestar o que foi nomeado a Aventura da

Consciência.
É, na realidade, sedutor (para o ego, assim como para o Si) considerar que a aventura seja sem fim, e essa é a

sua Liberdade mais total.
É também o nosso dever, de algum modo, mostrar-lhes, desde alguns meses, e fazê-los viver (pela própria

Terra e pela sua ação) a ação da Onda da Vida na Liberação que está em andamento, e a sua capacidade e a
sua possibilidade de ser, por sua vez, não mais um ponto do holograma, mas a totalidade do holograma,

contendo o conjunto dos pontos da Criação, desde o átomo, passando pelos universos e pelos multiversos.
A qualidade além da Vibração, a qualidade além do Ser (que eu não posso exprimir em suas palavras, pois elas

são muito restritas), cabe a vocês.
É, portanto, em meio a esse dilema (por que, para muitos, isso irá representar um) que deve se estabelecer a

finalidade do que vocês São ou do que vocês não são.

*** 

Aí estão os elementos sobre os quais eu queria atrair a sua reflexão e, sobretudo, a sua Vibração, a fim de
observar o que acontece em vocês, o que acontece na Consciência, o que acontece sobre este mundo e no

conjunto das interações que vocês realizaram neste mundo.
Quer vocês continuem realizando, ou não, conforme o seu Abandono do Si, da mesma forma que vários de

vocês, aqui e em outros lugares, realizaram através do Abandono à Luz.
O Abandono à Luz não é o Abandono do Si.

Isso representa, se eu puder dizê-lo, um desafio profundamente diferente.
Pois, em um caso, há restituição à sua Eternidade e, ao mesmo tempo, prosseguimento da projeção da

Consciência nas diferentes esferas, tanto nas suas origens estelares como nos diferentes corpos
multidimensionais.

Enquanto que o outro desafio consiste em não ser mais nada de tudo isso, a fim de ser o Todo, e de veicular,
em vocês, o conjunto das experiências realizadas pelo conjunto da humanidade, pelo conjunto das

consciências, pelo conjunto dos átomos, pelo conjunto dos sóis, pelo conjunto dos multiversos, pelo conjunto
da Criação e do Incriado.

Isso é o que vai ser realizado, de maneira por vezes muito brutal, em meio ao seu campo de experiência, em
meio à sua Consciência, como em meio à sua não consciência, nos dias que se abrem a vocês, durante este

mês agora.
Se houver, em vocês, questionamentos referentes a este Absoluto, a esta Unidade e a este Amor, então, se eu

puder ali responder com palavras, eu o farei.
Estejam certos de que a minha Presença já está ao lado de vocês e em vocês.

Bem amados Filhos da Liberdade, nós temos tempo para dialogar, se tal for o seu desejo, sobre o que eu
acabo de exprimir.

*** 

Pergunta: é preciso tudo abandonar, mas é preciso abandonar o Amor que está dentro do nosso



coração?

É preciso abandonar toda experiência, porque o Amor que está no seu coração, como você diz, é uma
experiência.

É o retorno à Unidade, é a ativação do Si, da Coroa Radiante do Coração, reencontrar o seu estado KI-RIS-TI.
Mas além de toda experiência, mesmo a mais magnífica, há outra coisa.

Mais uma vez, o conjunto da Terra está, na totalidade, Liberado.
Jamais considerem o Absoluto como uma finalidade, pois (se eu pudesse exprimi-lo de outra forma) eu diria
que o Absoluto é o que está antes do início de qualquer experiência, de qualquer começo e de qualquer fim.
A Morada da Paz Suprema (como algumas Estrelas o expressaram e o vivenciaram durante a sua passagem
sobre a Terra) demonstra e ilustra perfeitamente o que é esta Morada da Paz Suprema ou este Absoluto, em

meio a uma forma.
Eu os convido a olhar a vida da maior dentre elas, que foi MA ANANDA MOYI.

Vocês não podem manter alguma experiência e ser a Morada da Paz Suprema.

*** 

Pergunta: devemos também refutar a reconexão com as linhagens estelares e intraterrestres?

Bem Amado, a partir do momento em que a experiência da Luz, vivenciada pela realização do Si (nomeada
também Acordar ou Despertar) for vivida, há, evidentemente, a necessidade de refutar o que se tornou

conhecido de vocês.
O Si sendo conhecido de vocês, através da existência e da manifestação da Consciência, é naquele momento

que convém também refutar isso.
Naturalmente, isso representa um dilema terrível para o Si que recusa Abandonar-se.

Mas não há alternativa.
Eu os lembro de que, em última análise, seja qual for a experiência realizada, sejam quais forem as vidas

conduzidas em meio à Unidade e à não separatividade, existe um tempo (além de todo tempo) e um espaço
(além de todo espaço e de toda localização) em que vocês irão chegar nesta conclusão final, por que vocês

irão se tornar isso, por que vocês irão reconhecer que vocês São isso, de toda a Eternidade.
Ou seja, a cessação de toda Consciência, de toda projeção, de todo Amor, não Absoluto.

O Amor que está no Coração de vocês, dando-lhes a dimensão de KI-RIS-TI ou de Filho Ardente do Sol, é
apenas um intermediário do que vocês São, na Verdade.

*** 

Pergunta: será que basta dizer “eu estou pronto a tudo abandonar” para conectar com o Absoluto?

Certamente que não, já que todo o conceito de “eu sou” deve desaparecer.
Portanto, o “eu sou” não pode ele mesmo dizer que ele se Abandona.

É apenas através do que eu exprimi, ou seja, a noção de Transparência total.
Mas não no sentido da Ética e da Integridade, tais como nós o havíamos definido há alguns anos, que, eu os

lembro, foram etapas preliminares à instalação do Si.
A Transparência é o que pôde ser expresso, por algumas Estrelas, por alguns Anciãos, durante a sua

passagem sobre a Terra, onde estritamente nada existia que pudesse ser parado da sua Morada da Paz
Suprema, pois a Morada da Paz Suprema deles, enquanto estando presente em meio a uma forma, deu lugar à

Transparência total (ndr: ver, em particular, sobre esse tema na intervenção de IRMÃO K de 07 de junho de
2012) (5).

A Transparência total é nada parar, nada reter, nada ser.
Todas as etapas de realização do Si (que vocês acompanharam, talvez, para alguns de vocês, desde as

Núpcias Celestes) foram, eu diria, ativadas através do que vocês poderiam denominar rituais e protocolos, que
lhes foram dados por meio de diferentes Yoga, de diferentes práticas com cristais, de diferentes alinhamentos:

isso foi denominado a Realização do Si.
O acolhimento da Luz de CRISTO, na Unidade e na Verdade, foram elementos que lhes permitiram,

efetivamente, realizar a mutação da consciência (da consciência fragmentada para a consciência unificada), ou
seja, viver o Despertar e a Realização.

Mas, ainda uma vez, o Despertar e a Realização não são a Liberação total.
Vocês podem ser Livres, estando no Si.

Mas vocês não serão Liberados de toda experiência, vocês serão Liberados do confinamento.

*** 



Pergunta: podemos ter acesso a esses espaços sem ter vivido a Fusão e a Dissolução?

Os mecanismos que foram comunicados a vocês, da Comunhão (através, por exemplo, da Nova Aliança), os
mecanismos do Casamento Místico, do Encontro Místico (no Sol ou aqui mesmo), foram, de alguma forma,

prelúdios propiciando-lhes viver que vocês não estavam localizados em meio a este corpo e a esta
Consciência, mas que vocês podiam ser uma outra Consciência e um outro corpo de Estado de Ser.

É preciso também viver a experiência, se isso os agradar, de que vocês não são quaisquer dessas formas e
quaisquer dessas Consciências.

É impossível viver o Absoluto enquanto a Dissolução não tiver ocorrido, quer esta Dissolução ocorra em meio
ao seu indivíduo, ou quer ela ocorra no momento final da Terra, em meio a esta Dimensão.

Renunciar ao Si é provavelmente, para alguns de vocês, muito mais delicado do que renunciar ao Eu.
Pois a passagem do Eu ao Si se reflete por um aperfeiçoamento da Consciência, ao passo que a passagem

do Si ao seu próprio final (e, portanto, ao estabelecimento do Absoluto) é o desaparecimento total da
Consciência.

Enquanto vocês estiverem na Consciência, vocês não podem conceber, perceber, sentir ou experimentar a não
Consciência.

Exceto, por analogia, nos momentos de sono, ou seja, nos momentos em que vocês desaparecem totalmente
deste mundo, dos seus sonhos, e da sua própria Consciência.

*** 

Pergunta: repetir a palavra “nada” como um mantra e se sentir como perder todas as referências
Interiores, são primícias ou um auxílio à Dissolução?

Isso depende do contexto pessoal.
Afirmar nada ser é já uma projeção da Consciência.

É preciso desvencilhar-se da ideia ou da crença de que o Absoluto é um objetivo.
Como isso lhes foi dito, ele sempre esteve aí.

Sem o Absoluto, nenhuma Consciência poderia ser projetada, vocês não poderiam sequer questionar, hoje,
comigo.

Em meio mesmo à minha manifestação de Arcanjo (com suas especificidades), eu posso dizer que eu sou
Absoluto, ou seja, que existe, em mim, a clara consciência e a clara não consciência de ser, ao mesmo tempo,

aquele que se apresenta a vocês, como ser cada um de vocês.
Não enquanto crença, mas como um fato confirmado.

*** 

Pergunta: como se realiza a Transparência através deste corpo?

Pela Humildade, pela Simplicidade, pelo caminho da Infância.
Ou seja, nada parar, nada localizar, nada ser.

É o não ser.
Enquanto existir uma Consciência, um observador, enquanto existir o reconhecimento de uma forma, enquanto

existir o reconhecimento de uma vida, enquanto existir uma interação e uma relação, seja ela qual for, vocês
não estão na Dissolução e vocês não são o Absoluto.

Pelo menos, o Absoluto não é revelado ao que vocês são.

*** 

Pergunta: deixar o corpo durante o sono é a melhor maneira de encontrar o Absoluto?

Absolutamente não, porque deixar este corpo os faz penetrar em um outro corpo.
Que isso seja um corpo astral ou um corpo de Estado de Ser, absolutamente nada muda.

O fato de penetrar em outro corpo, através do Casamento Místico, no Sol ou em outros lugares, são primícias,
mas não é o Absoluto.

*** 

Pergunta: se o Absoluto não estiver revelado, haverá ainda uma chance no momento final?

Isso não é uma chance, é um estado além de todo estado.



Isso não é um objetivo.
A partir do momento em que você considera o Absoluto como um objetivo, ele se afasta.

Aquilo é o que você É, além da aparência deste corpo.
É a Transparência total.

Se eu puder empregar uma imagem, é a Transparência do ar: o ar contém todas as ondas, ele deixa passar
todas as cores.

Por analogia, em meio ao seu mundo, o ar é o Absoluto.
É o lugar onde há ausência de resistência para a propagação das ondas.

Como vocês sabem, a velocidade da luz, no vazio, é conhecida, mesmo esta luz sendo apenas fragmentada,
não correspondendo à Luz Vibral.

Entretanto, a analogia que podemos ali encontrar corresponde totalmente.
A propagação da luz não segue um trajeto, nem um trajeto de menor resistência.

A luz, mesmo sobre o seu mundo, mesmo fragmentada, dirige-se em todas as direções do espaço.

*** 

Pergunta: soltar (deixar ir) ajuda na Transparência?

Não.
O soltar não é o Abandono.

Eu falei sobre isso em várias ocasiões, durante o ano de 2009 (ndr: para relembrar, ver as intervenções de
ANAEL de 11 de maio, 13 de maio, 17 de maio e 05 de outubro de 2009) (6).

Ele não é nem o Abandono à Luz, e ainda menos o Abandono do Si.
Pois, quem decide soltar?

*** 

Pergunta: e sobre a Luz em relação ao Absoluto?

A Luz é tudo o que corresponde à projeção do Absoluto.
Ela é a Consciência, ela é o Amor, manifestados e criados.

*** 

Pergunta: os mundos em estrutura de carbono são os únicos mundos de experiência ou é também o
caso dos mundos em estrutura de silício?

Todo plano Dimensional, desde o seu plano (que foi alterado) até a FONTE, são mundos de experiência.

*** 

Pergunta: se tudo deve ser refutado, a Presença dos Arcanjos, em nós, também deve sê-lo?

Neste caso específico (e como isso foi enunciado por MIGUEL, por MARIA, por MA ANANDA, por UM AMIGO,
por SRI AUROBINDO), existem muitas Presenças cujo nível e estado de Consciência são profundamente

diferentes.
O conjunto desses níveis está contido no Absoluto que vocês São.

A conscientização dessas Presenças é uma revelação.
Depois dessa revelação, manifestam-se a Fusão e a Dissolução.

É naquele momento que pode ocorrer a Passagem, ou seja, a Dissolução do Si, a Dissolução do ser,
permitindo passar do “Eu sou” para o não ser.
Há, de algum modo, testemunha e testemunho.

A experiência do estado que antecede o Último, nomeada Infinita Presença ou Maha Samadhi, é exatamente o
que permite, talvez, para muitos de vocês, ser o Absoluto.

Mas isso não é uma obrigação.
CRISTO lhes disse: “será mais difícil para um rico passar pelo buraco da agulha do que um camelo passar ali”.
Toda forma de conhecimento, toda forma de apropriação, toda forma de apego, toda forma de identificação a

qualquer corpo, não permite ser o Absoluto.

*** 



Pergunta: você pode elucidar o conceito de Absoluto sem a forma e o fato de que se podia ser
Liberado Vivente no Absoluto com forma?

Nós falamos, evidentemente, desta forma, ou seja, deste corpo de carbono, já que a Ascensão acontece neste
corpo.

É uma alquimia, uma transubstanciação, uma metamorfose.
Independentemente das palavras que podemos empregar, na sua linguagem, elas refletem, de algum modo, o

que, para a sua consciência, seja talvez o mais apreensível.
O Absoluto com forma corresponde a este mundo.

Evidentemente, existe uma variedade de formas possíveis, de consciências possíveis, em meio aos mundos
unificados, em meio aos multiversos.

O Absoluto sem forma corresponde simplesmente ao desaparecimento deste corpo de carbono.
Vocês realizam, pela presença sobre este mundo (para aqueles que o vivem), o Absoluto com forma.

A Unidade e o Estado de Ser tornaram possível para vocês, no final das Núpcias Celestes, a possibilidade de
viajar nos seus veículos multidimensionais.

O Absoluto sem forma propicia-lhes ser a totalidade do Criado e do Incriado.

*** 

Nós não temos mais perguntas, nós lhes agradecemos.

***

 Bem amados Filhos da Liberdade, enquanto Arcanjo do Amor e da Relação, vivamos um instante do seu
tempo de Comunhão, de Fusão ou de Dissolução, conforme a sua ressonância entre o que vocês são e o que

eu sou.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Eu sou vocês.
Vocês são eu.

Eu saúdo, em vocês, a Eternidade.
Eu saúdo, em vocês, a Morada da Paz Suprema.
Eu saúdo, em vocês, a forma, seja ela qual for.

Eu lhes digo até breve. 

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

1 - ARCANJO MIGUEL (05.06.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/miguel-5-de-junho-de-2012-aut...

*

2 - MA ANANDA MOYI (30.06.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/ma-ananda-moyi-30-de-junho-de...

*

3 - SÉRÉTI (04.07.2005)
http://www.portaldosanjos.net/2005/07/sereti-4-de-julho-de-2005-o-e...

*

4 - SRI AUROBINDO (17.10.2010)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-ment...

*

5 - IRMÃO K (07.06.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/irmao-k-7-de-junho-de-2012-au...

http://www.portaldosanjos.net/2012/06/irmao-k-7-de-junho-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2005/07/sereti-4-de-julho-de-2005-o-evento-dos.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/ma-ananda-moyi-30-de-junho-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/miguel-5-de-junho-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/o-medo-e-uma-secrecao-do-mental-sri.html


*

6 - ARCANJO ANAEL (11.05.2009, 13.05.2009, 17.05.2009 e 05.10.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-13-de-maio-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-17-de-maio-de-2009.html

http://www.portaldosanjos.net/2009/10/anael-5-de-outubro-de-2009.html

 ***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article0239.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-1er_juillet_2012-article0239...
1º de julho de 2012

(Publicado em 02 de julho de 2012)

***

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

************
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http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-1er_juillet_2012-article0239.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-11-de-maio-de-2009.html


Eu sou ANAEL, Arcanjo.

Bem amados Filhos da Liberdade, eu venho a vocês, acompanhado da Graça, acompanhado de quem vocês
São.

Eu venho, hoje, explicar-lhes, se isso puder ser feito por palavras, os diferentes marcadores que podem
manifestar-se no estado atual da sua consciência, que se deixam viver uma série de elementos que podem,

talvez, guiá-los, de algum modo, a fim de permitir-lhes – se isso for por vezes necessário, ainda, na sua
Dimensão – colocar palavras sobre o que é vivido.

A fim de localizá-los, de guiá-los e de orientá-los, nós vamos, mais especificamente, falar sobre a Passagem
da Fusão à Dissolução. 

*** 

A Fusão lhes é deixada viver, a partir do instante em que vocês liberam, em si, as Forças do Amor, deixando-se
Comungar e, em seguida, Fusionar.

Isso pode acontecer, como vocês sabem, tanto com uma Estrela como com uma folha de grama.

O que nos interessa, preferencialmente, e que deve obter o seu acordo, é, antes de tudo, a capacidade nova
que é oferecida a vocês, pelo pensamento, para conectar-se com outro humano, a fim de viver, em si, os

mecanismos de comunicação, que vão bem além do que é chamado de comunicação verbal, de comunicação
por Radiação, de comunicação por um dos sentidos que lhes é conhecido.

Esses mecanismos empregam – como vocês talvez saibam disso, e como o vivam, talvez – os elementos
conectados diretamente com o Antakarana, forrado de Partículas Adamantinas, nomeado Canal Mariano.

A Onda da Vida, assim como a ativação de diferentes centros de Energia, em vocês, permitem realizar isso já
desde certo tempo.

Hoje, é-lhes deixado, de algum modo, aprofundar esses estados, vivê-los, fazer a experiência, a fim de
reproduzi-los, se possível, à vontade, a fim de poder, quando chegar a hora, viver a etapa Final da Dissolução,

sem dificuldade alguma. 

*** 

A partir do instante em que o que corresponde à sua localização, nesse mundo – em um corpo, em um tempo,
em um espaço e em uma história – encontrar-se alterado, de uma maneira como de outra, pela perda do

conjunto ou de um desses marcadores, ocorre um mecanismo no qual lhes é possível viver a desidentificação,
a despersonalização, e viver a experiência de estar em outro Corpo, em outra Consciência, e tornar-se, você

mesmo, essa Consciência.

Isso é realizável, tanto com um Arcanjo, tanto com uma Estrela, tanto com um Ancião como com não importa
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qual dos seus Irmãos e Irmãs encarnados sobre esta Terra, a partir do instante em que ele estiver na mesma
conduta, qualquer que seja o seu estágio Vibratório, qualquer que seja o estado desses mecanismos

chamados de Comunhão, Fusão e Dissolução.

Assim, é-lhes deixado experimentar um contato, uma comunicação, bem além de toda relação, tal como vocês
as concebem nesse mundo, mesmo as mais sexuais, as mais amorosas, as mais afetivas ou as mais polidas.

Isso lhes deixa viver um estado diferente da sua consciência, no qual o sentido do «eu» parece atenuar-se, ou
mesmo desaparecer inteiramente, no qual a consciência é, de algum modo, projetada em outro lugar que não

no próprio filtro da personalidade ou do Si.

Realizar isso não implica e não provoca qualquer desperdício que vocês nomeariam energético, nenhuma
posse (no sentido dual), mas, bem mais, uma Alquimia que visa preparar o que foi nomeado Sublimação, ou

Transubstanciação. 

*** 

A partir do instante em que vocês não estiverem mais fixados – em um corpo, em uma história, em um
mecanismo de pensamento, nos seus próprios quadros de referência e de defesa – naquele momento, vocês
começam a viver os mecanismos denominados, em um primeiro momento, Comunhão e, em seguida, Fusão.

Essa Fusão, contrariamente ao que acontecia há ainda alguns anos (no tempo dos Casamentos Celestes e,
depois, para aqueles cujos confinamentos ligados à Presença Vibratória dos laços energéticos, no nível dos

tornozelos ou dos pulsos haviam desaparecido), quando ela era possível, mas sem esse corpo físico, a grande
diferença é que, hoje, ela pode ser vivida em meio mesmo a esse corpo físico, pela Presença, justamente, do

Canal Mariano.

A partir do instante em que o aprendizado dessas Comunhões e dessas Fusões for realizado, vocês poderão
perceber, em vocês, a possibilidade de não mais estar em lugar algum, nem em vocês, nem no outro.

O processo de Fusão desaparece e deixa lugar, no nível da consciência, para a ausência de percepção, para a
ausência de identidade, para a ausência de percepção do seu corpo, como de qualquer outro corpo, indo dar

no que vocês poderiam chamar, do seu ponto de vista, de vacuidade.

Naquele momento, vocês realizam a Última Presença, que lhes deixa viver, se o Abandono do Si for total, o que
foi nomeado o Absoluto, ou Parabrahman. 

*** 

Em função disso, as experiências efetuadas, por intermédio das Vibrações, conduzem-nos à não Vibração, à
eliminação de toda percepção de consciência, que não é uma aniquilação, ainda menos, um desaparecimento,
mas, efetivamente, o estado natural de toda consciência, de toda não consciência e que é, em última análise, a

nossa Natureza comum, a única, manifestável em todas as Dimensões, em todas as direções, em todos os
tempos e em todos os espaços.

O mecanismo de Dissolução, propriamente dito, não pode, em caso algum, ser considerado como um
desaparecimento, mas permite, de algum modo, liberá-los do conjunto de apegos, inscritos no cérebro de

vocês, nas suas estruturas celulares, assim como no nível dos campos de coerência existentes nessa matriz
alterada, que reprime, de algum modo, a sua expansão e a sua Liberação.

Os mecanismos que lhes haviam sido anunciados, há quase um ano, referentes à possibilidade de viver tudo
isso, alcançam, hoje, uma nova etapa – se eu puder nomeá-la assim – que lhes deixa perceber que vocês não

são, absolutamente, limitados por esse corpo, absolutamente, limitados por uma história, absolutamente,
limitados pelo que quer que seja, a partir do momento em que vocês aquiescerem a isso.

A Graça é o elemento motor.

A Onda da Vida, o Manto Azul da Graça são, disso, os elementos que permitiram essa finalização, e que,
portanto, tornaram possível, para cada um de vocês, os mecanismos de Fusão e de Comunhão. 

*** 



A Dissolução, a partir do momento em que ela for vivida, permite realizar, à vontade, suficientemente, a
possibilidade de passar de um estado a outro, até ir a esse não estado.

Assim, fazendo o aprendizado disso, assim, percebendo que não existe qualquer medo nesse estado e que a
própria Natureza do que vocês São confunde-se com o que sustenta os Mundos, com o que sustenta os

Universos, com o que sustenta toda manifestação, aqui como por toda a parte, a partir desse instante, e isso
lhes foi dito, vocês São o que se denomina um Liberado Vivente, o que lhes dá a Clara Consciência,

desprovida de qualquer atribuição pessoal, desprovida de qualquer falsificação ligada ao medo, deixando-lhes
viver a Plenitude da vacuidade, nomeada – eu repito - Parabrahman.

Nesse não estado, a consciência consegue reposicionar-se, redefinir-se, sem jamais estar mais confinada ao
que quer que seja.

A Liberdade torna-se, então, total, ela não é uma palavra em vão, dando-lhes a possibilidade de Ser nós, como
de Ser vocês, como de nada Ser, como de Ser o Tudo, o que não faz estritamente qualquer diferença, o que

não dá impressão diferente.

Simplesmente, naquele momento, o que vocês viram, o que sabiam anteriormente, vocês o viveram.

Naquele momento, vocês São totalmente Liberados de toda marca desse mundo, no que vocês São, em
consciência e, até mesmo, nesse corpo. 

*** 

O princípio da Liberação tornou-se, hoje, possível, pelas circunstâncias – como vocês sabem – astronômicas
específicas.

Trata-se, efetivamente, do fim de um ciclo.

Trata-se, efetivamente, de uma Ressurreição, de um renascimento em outro nível de Vibrações, para exprimir-
me conforme os seus termos.

Esse renascimento em outro nível de Vibrações acompanha-se, obviamente, de Leis profundamente diferentes
daquelas que foram confinantes, neste mundo, em especial, referente à forma.

De fato, sendo Liberados Viventes, vocês não estão mais submetidos a qualquer forma, o que lhes dá a
possibilidade, em Verdade, de tornar-se, por sua vez, o que alguns textos nomearam um walk-in.

O processo do walk-in deixa-se viver, em consciência, tanto um Arcanjo, como uma poeira, como uma Estrela,
como não importa qual planeta deste Sistema Solar.

Obviamente, isso não acontece de um dia para o outro porque, aí também, há um aprendizado.

O que eu lhes aconselho, contudo, é não procurar, de imediato, mecanismos de Fusão ou de Deslocalização
que consistem em extrair-se deste Sistema Solar.

De fato, o mais importante, hoje, é estarem plenamente Presentes a si mesmos, estarem
plenamente Lúcidos dessa possibilidade de Dissolução que, de qualquer modo, a partir do instante em que
esse não estado for o que vocês São, não irá colocar mais qualquer problema, em relação ao que quer que

seja. 

*** 

É, portanto, preferível, no que vocês têm que viver, uma vez que vocês tenham experimentado as suas
primeiras Comunhões, as suas primeiras Fusões, estabelecer-se no não estado, no Absoluto mais puro, ao

mesmo tempo mantendo essa forma, obviamente, viva.

É nesse estado que vocês participam – de maneira ativa, completa e total – da Liberação deste mundo.

Vocês São, agora, Liberados, vocês sabem disso, vocês o Vivem, não existe mais apreensão, nem medo que
possa apreender o que quer que seja em vocês, ou reduzir o que quer que seja em vocês.

A Leveza é o reino que se estabelece em vocês, que permite à sua consciência não mais ser afetada por



qualquer desenrolar que seja nesse mundo.

Existem, de fato, facilidades que vão criar-se em sua vida, a partir do instante em que a consciência
compreende que, não inter-reagindo, não reagindo a este mundo, ela não se apaga, mas, bem ao contrário,

revela-se, inteiramente, na sua magnificência.

Naquele momento, o fato de não mais estar localizado nesse corpo, ao mesmo tempo estando, nele,
firmemente encarnado, permite viver uma facilidade que nada pode substituir.

Isso contribui para estabelecer o que foi nomeado, por diversos intervenientes, a Morada da Paz Suprema (ou,
se preferirem: Shantinilaya).

Através dessa instalação nesse não estado, é-lhes oferecido o conjunto de capacidades da encarnação, no
qual não existe mais confinamento de espécie alguma.

O objetivo é, obviamente, permanecer Presente sobre esse mundo, até o momento em que o Sol Desposar a
Terra.

Vocês conseguiram Desposar-se a si mesmos, através dos Reencontros Místicos, através das Comunhões e
das Fusões.

O confinamento, definitivamente, terminou, naquele momento. 

*** 

A partir do instante em que a sua consciência se tornar, de algum modo, capaz de estabelecer-se, à vontade,
suficientemente, nesse estado específico – que corresponde à aniquilação de toda percepção, de toda

Vibração, de todo sentido de orientação, de todo sentido de identidade ou de personalização – vocês irão
perceber, por si mesmos, através dessa Vivência, que isso sempre esteve aí.

De fato, a única distância que foi tomada é a ação da projeção da consciência em uma personalidade que se
encontrou, um dia, estar confinada nesse corpo, que foi nomeado, de modo humorístico, um saco (ndr: por

BIDI).

Esse saco é impermeável.

Ele apenas deixa-os partir no momento em que o próprio saco desaparecer.

As transformações da sua consciência podem levá-los, alguns de vocês, a querer multiplicar as experiências,
multiplicar os mecanismos de saída do corpo e de saída dessa consciência.

O mais importante, assim que vocês perceberem a sua Imortalidade e a sua Eternidade, não é viajar, mas estar
plenamente Presente aqui, nesse mundo e nessa Dimensão, sem, contudo, ali estar apegado, de maneira

alguma.

É nesse modo que será o mais exatamente vivido o que há a viver para vocês: estar plenamente Presente,
estar plenamente Vivo e estar plenamente Liberado.

Sua vida tornar-se-á totalmente diferente, a partir do instante em que vocês aquiescerem a isso.

Tornar-se-á, então, possível a vocês, não procurar em suas memórias, não procurar em um futuro, mas estar,
totalmente, impermeável a qualquer ação deste mundo para com vocês.

A Impermeabilidade resulta da Transparência, que lhes dá uma não interferência com este mundo, que lhes dá
a Liberdade de pensamento, a Liberdade de ação, ao mesmo tempo mantendo, em si, essa coerência nesse

corpo.

É assim que se resume a sua posição, que foi nomeada: Libertador.

Libertando-se, vocês Libertam os outros, sem procurar mais em outros lugares senão em vocês. 

*** 



Assim, progressivamente e à medida das experiências de Comunhão e de Fusão, vocês irão se aperceber de
que o estado mais estável é o não estado, aquele em que, estritamente, nada mais há, do ponto de vista da

consciência, do ponto de vista dos seus sentidos, do ponto de vista das suas experiências.

Nesse estado de Parabrahman, de Absoluto com forma, ou de Dissolução, vocês serão nutridos, regados,
diretamente na Fonte.

Vocês dela irão retirar – para a vida da personalidade, para a vida na encarnação – uma energia renovada, um
estado de consciência profundamente Lúcido, que lhes deixa ver, claramente, os prós e os contras de qualquer

ação, de qualquer situação, além de toda projeção e de toda interferência da sua pessoa, no que ela era,
anteriormente.

Assim, vocês serão cada vez mais numerosos, progressivamente e à medida dos dias e das semanas que se
desenrolam, aqui, sobre este mundo, vivendo esses mecanismos.

Esses mecanismos vão confortá-los na certeza de quem vocês São, não através de uma esperança, não
através de uma projeção, não através de um futuro, mas, efetivamente, no estado Real do que vocês São, além

de toda aparência, de todo parecer, de toda interferência com quem quer que seja, ou o que quer que seja
deste mundo.

Vocês estarão plenamente Presentes a este mundo, ao mesmo tempo não sendo deste mundo.

Isso não serão palavras, será a sua Vivência, será o estado da sua consciência, naquele momento, quando ela
voltar dos seus períodos de Dissolução.

Assim, Vivendo isso, vocês irão se aperceber, por si mesmos, de que o conjunto de circunstâncias da sua vida,
tanto desse corpo como de seu ambiente, nunca mais será o mesmo.

Vocês estarão Liberados e estarão na Paz mais Suprema que possa existir, o que quer que viva esse corpo, o
que quer que vivam as suas relações e as suas interações com os outros e com o mundo. 

*** 

O processo é inteiramente natural, a partir do instante em que vocês não o procurarem.

O que há a pedir é, efetivamente, a Comunhão, é, efetivamente, chamar um Arcanjo, uma Estrela ou um Ancião.

Colocar-se, também, em contato, diretamente, com um de seus Irmãos e Irmãs encarnados sobre esta Terra.

Isso irá lhes permitir perceber essa espécie de ponte, intangível e invisível, que une a Lemniscata Sagrada
que é a sua, a qualquer outra Lemniscata Sagrada presente na superfície desta Terra, despertada, ela

também, no mesmo movimento.

Uma série de elementos foi-lhes dado pelos Anciões, como, mais recentemente, por MARIA, ontem (ndr:
intervenção de MARIA, de 14 de julho de 2012), referente às modificações do Som, às modificações da

Vibração, assim como a localização de Presenças com as quais vocês entram em Comunhão, em
Deslocalização e em Fusão.

Vocês irão encontrar uma Paz, nessas experiências que, por si só, vai conduzi-los a viver a Dissolução, sem
sobretudo pedi-la, sem sobretudo procurá-la, sem sobretudo dela ter medo.

Eu repito, e como isso foi dito, não existe qualquer ponto de Passagem entre a Última Presença e o Absoluto.

O Absoluto é apenas a Revelação do que sempre esteve aí, e apenas a projeção da sua consciência – em
uma identidade, em interações – impediu-os de viver, de ver e de manifestá-lo.

A partir do instante em que vocês tiverem aceitado que a Dissolução não tem que ser procurada, a partir do
instante em que vocês tiverem realizado os diferentes conselhos que lhes foram dados pelo interveniente

nomeado BIDI, referente à Refutação e à Investigação (ndr: ver, sobre esse tema, as intervenções de BIDI, na
coluna «mensagens a ler» do nosso site), não deveria existir, em vocês, qualquer dificuldade para estabelecer-

se no Absoluto, para Ser o que vocês São, de toda a Eternidade. 

*** 



Nesse sentido, vocês são – ou irão se tornar – os Libertadores desta Terra, que permitem aos seus Irmãos e
às suas Irmãs, ainda em dúvida, ainda com medo, não mais ter que agir pelas palavras, não mais ter que agir

de modo puramente localizado nessa Dimensão, mas, efetivamente (estabelecendo-se, vocês mesmos, além
de toda Vibração, nesse estado de Absoluto), manifestar e irradiar essa Qualidade.

É evidente que aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que estiverem opostos, por uma razão que lhes é própria, à
Unidade, à Dissolução, poderão apenas reagir, violentamente, ao seu estado.

Não se alarmem com isso: naquele momento, sigam o seu caminho, nada procurem, nada reivindiquem,
deixem as coisas estabelecer-se por si mesmas, para cada um.

Retenham que o melhor modo de viver o Absoluto é, portanto, não desejá-lo, não conceituá-lo, mas,
efetivamente, estabelecer-se, no Canal Mariano, na possibilidade de viver Comunhões, Fusões, que irão

conduzi-los, necessariamente, à Deslocalização e à Dissolução.

Vocês serão, portanto, Liberados Viventes, vocês serão o que foi nomeado Jnani, ou seja, aquele que tem o
Conhecimento, porque ele se tornou o Conhecimento.

Vocês irão constatar, então, que o conjunto das suas buscas não leva a nada.

Vocês constatam, então, que o conjunto dos seus medos era, ele mesmo, apenas as próprias projeções de
insuficiências desse Absoluto.

Vocês irão constatar, então, que não existe qualquer história pessoal, que não existe qualquer laço que possa
manter-se em face disso. 

*** 

Aí estão os elementos simples, e extremamente concisos, que eu desejava acrescentar, esta noite, como
Arcanjo da Relação, Arcanjo da Comunicação e Arcanjo do Amor.

Eu deixo todo lugar possível para a expressão das suas perguntas, para a expressão dos seus
questionamentos, referentes a esse mecanismo extremamente específico, que não tem necessidade de vocês

para acontecer, que é: passar – se pudermos dizê-lo – da Fusão à Dissolução, passar do confinamento à
Liberação.

Eu os escuto. 

*** 

Questão: em meditação, levando minha consciência sobre uma postura e na minha respiração, eu
tive a impressão de cair no «nada total», como uma a-consciência, depois, a consciência da

respiração voltou. É isso o início de Dissolução?

Isso corresponde, efetivamente, ao que é nomeado Última Presença, Presença que é, de fato, uma ausência
de si mesmo. 

*** 

Questão: por que esse espaço foi interrompido, com um retorno à consciência comum?

Porque existem, como eu disse, diferentes aproximações.

É a repetição de experiências de Comunhão e de Fusão que leva, espontaneamente, à Dissolução.

Não são vocês que criam a Dissolução, porque esse é o seu estado, além de todo estado.

A influência da personalidade, assim como a influência do Si é tal que, obviamente, nas primeiras
aproximações desse estado, há, como regra geral, um retorno, muito rápido, à consciência comum.



Isso está diretamente ligado aos apegos da personalidade a ela mesma, que evoluem em um nível que vocês
poderiam qualificar de subconsciente ou de inconsciente.

Esse subconsciente, ou esse inconsciente, vai enfraquecer e desaparecer, justamente, pelo princípio da
repetição de Comunhões e de Fusões.

Vocês não têm qualquer possibilidade de ação consciente sobre esse inconsciente e esse subconsciente,
porque toda ação que vocês fizerem contra ele poderá apenas reforçá-lo.

Chegará um tempo em que cada um de vocês, entre os Ancoradores e Semeadores de Luz, entre os
Libertadores, em que vocês poderão instalar-se, suficientemente, nesse estado (ou nesse não estado). 

*** 

Questão: convém nada fazer, a não ser unicamente pedir a Presença de uma Estrela ou de outro Ser,
no Canal Mariano?

Bem amado, é exatamente o que eu disse.

Quanto mais vocês quiserem encontrar, quanto mais quiserem Ser Absoluto, menos vocês irão sê-lo.

Se eu puder me exprimir assim: o Absoluto (ou Parabrahman) é a única coisa de que vocês não podem
conscientizar-se, de que vocês não podem apreender, de maneira alguma.

É nesse sentido que o próprio princípio da Refutação permite-lhes, justamente, eliminar tudo o que ele não é,
ou seja, que o Absoluto revela-se apenas quando vocês tiverem eliminado o que ele não É.

Vocês irão se aperceber, Vivendo-o, de que, naquele momento, tudo o que vocês refutaram está contido no
interior do Absoluto, mas vocês não podiam vê-lo, porque ele Era vocês mesmos. 

*** 

Questão: vertigens cada vez mais frequentes, isso pode ser o início de uma Dissolução?

Sim, seguramente.

Devido ao trabalho realizado no Antakarana (ou Canal Mariano), devido ao trabalho da Onda da Vida, as
vertigens traduzem, efetivamente, as noções de basculamento, de Reversão e de estado no não estado. 

*** 

Questão: uma Comunhão com um Irmão não despertado pode ocorrer ou não?

Ela não poderá ocorrer.

Há, eu diria, uma escala Vibratória, quando dessas Comunhões e dessas Fusões.

Assim como foi dito por MARIA, a partir do instante em que vocês tentarem realizar uma Fusão ou uma
Comunhão com um Irmão ou uma Irmã humana encarnada, não despertada no Canal Mariano, não despertada
no nível do Coração ou no nível da Onda da Vida, vocês irão constatar, por si mesmos, a impossibilidade de

realizá-la.

Vocês irão constatar, também, e de maneira extremamente evidente, que qualquer que seja o lugar e qualquer
que seja a pessoa despertada (próxima de vocês ou no outro extremo do planeta), a partir do instante em que

pensarem nessa pessoa, de maneira extremamente simples, sem mesmo estar nem em meditação, nem
alinhados, vocês terão a surpresa de constatar que a Presença dela, no seu Corpo de Estado de Ser, está,

efetivamente, ao seu lado.



O que não é, obviamente, possível para aqueles dos seus Irmãos e Irmãs que ainda não estiverem despertos
à Multidimensionalidade. 

*** 

Questão: quando de uma meditação, eu vi aparecer o rosto de uma pessoa que está no mesmo
caminho. Isso pode corresponder ao que você acaba de abordar? 

Sim, a Comunhão apresenta-se de diferentes modos.

Eu quero apenas, para a prova de algo que lhes é conhecido, em todo caso, no Ocidente: quando há um
ouvido que zumbe, vocês dizem que tal pessoa pensa em vocês.

Isso tem, obviamente, uma relação.

A partir do instante em que uma pessoa desperta, aberta à Multidimensionalidade, pensar em vocês, vocês irão
senti-la.

Isso não quer dizer que vocês poderão identificá-la, em um primeiro tempo, sobretudo se se tratar da primeira
vinda dela.

Do mesmo modo, assim que vocês pensarem em outra pessoa humana, encarnada e desperta como vocês,
vocês estarão ao lado dela, no seu Corpo de Estado de Ser.

Com a repetição das experiências, vocês chegarão, de maneira bastante fácil, e independentemente, até
mesmo, de ver um rosto, a um reconhecimento Vibratório de quem se tem ao seu lado.

Vocês irão observar, também, que pode haver um mecanismo que vocês poderiam chamar, em um primeiro
tempo, de interpenetração, especialmente se vocês chamarem, tanto um Arcanjo, como um Ancião, como uma

Estrela, e como alguém encarnado, vocês irão constatar que as Presenças se misturam, como em uma
multidão.

Pouco a pouco, vocês irão localizar essas Presenças, não as vendo, mas pela própria Vibração, e vocês terão
a impressão de ter, realmente (o que é o caso), várias densidades e várias Presenças à sua esquerda.

Nos mecanismos de Fusão mais avançados, referentes a um Duplo mais próximo (quer esse Duplo seja
CRISTO, quer ele seja MARIA, MIGUEL ou, ainda, um Duplo Monadário, encarnado ou não), vocês irão

constatar que se estabelece uma circulação, que vai bem mais longe do que a simples Presença manifestada à
sua esquerda, na parte superior.

Em um primeiro momento, essa Presença irá se compactar, até investir, totalmente, o seu ovo áurico, desde o
lado esquerdo da face até a parte inferior da perna, do lado esquerdo.

Em um segundo momento, vocês irão constatar que a Lemniscata Sagrada põe-se em movimento.

A percepção de alguns Pontos, no nível desta Lemniscata Sagrada, referente, especificamente, aos Novos
Corpos, tornar-se-á extremamente ativa.

Naquele momento, estabelecer-se-á uma Comunhão e uma Fusão, que antecede a Dissolução, muito mais
avançada, ou seja, naquele momento, haverá uma circulação de Lemniscata a Lemniscata, deixando-os então

perceber uma Presença, não mais à sua esquerda, mas, diretamente, no nível da zona KI-RIS-TI das suas
costas.

Naquele momento, a Dissolução está extremamente próxima. 

*** 

Questão: o que você acaba de descrever pode se repetir, ou isso ocorre uma vez?

Isso se repete, aí também, o bastante.

Mas essa segunda etapa, como eu a nomeei, necessita de condições mais ideais e envolve, em geral, mais



aqueles que são extremamente próximos, no plano da Origem Estelar, no plano Vibratório, no plano da
Consciência (encarnados, não encarnados, humanos, não humanos). 

*** 

Questão: quando duas pessoas entram em Comunhão Vibratória, a comunicação entre elas é
essencialmente vibratória?

O aspecto Vibratório é essencial, mas ele pode, obviamente, tomar diferentes formas.

As formas que ele pode tomar podem ir, simplesmente, de uma necessidade de realizar esses mecanismos
de Fusão, passando pela necessidade de reencontrar-se, fisicamente.

Mas isso não é, absolutamente, uma obrigação.

Eu diria, até mesmo, que vocês irão constatar, por si mesmos, que o mecanismo da Fusão, quando há o que
vocês nomeiam afinidade Vibratória, ocorre de maneira extremamente mais fácil sem a presença física.

Uma vez que o que entra em contato é um corpo físico, com outro Corpo de Estado de Ser que não é o seu.

Mas isso não é o encontro de dois corpos físicos. 

*** 

Não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos. 

*** 

Bem amados Filhos da Liberdade, a Graça é a sua Morada, a Paz é a sua Eternidade.

Resta-lhes vivê-la, de maneira permanente, de maneira cada vez mais Calma.

Nesse sentido, outras palavras dos Anciões foram empregadas, como o fato de nada fazer, como o fato de
«ficar tranquilo».

Vocês irão constatar, por si mesmos, que, quanto mais estiverem tranquilos, quanto mais nada fizerem, mais
isso se revela a vocês porque, como foi dito, isso sempre esteve aí.

Eu me proponho, portanto, neste espaço específico de troca e de Comunhão, a convidá-los a pensar na minha
Presença, enquanto eu penso em cada um de vocês, aqui presentes.

... Comunhão / Fusão...

Eu lhes dou a minha Paz.

Eu lhes digo até breve.

Que a Graça esteja em vocês. 

************ 
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Eu sou ANAEL Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz e bem amadas Sementes de Estrelas, que a Paz, a Graça e o Amor estejam em

vocês.
Enquanto Arcanjo da Relação e do Amor, eu venho a fim de responder às suas perguntas.

Desde alguns meses do seu tempo, foi possível descobrir a Onda da Vida e viver, para alguns de vocês,
alguns estados além dos estados conhecidos do “Eu Sou”, a fim de estabelecer o que vocês São, no

Absoluto, aí onde não existe qualquer identificação, qualquer localização, onde vocês São o conjunto do criado
e do incriado.

Alguns de vocês fizeram a escolha, ou a não escolha, de permanecer em meio à sua Presença, em meio ao
“Eu Sou”.

O Absoluto não é uma busca.
O Absoluto, quanto a ele, é um estado além de todo estado, expressando-se, para vocês, pela Dissolução

completa de todo conceito de individualidade, mesmo mantendo uma personalidade, um corpo e uma
Consciência presente, aqui, sobre este mundo.

A diferença se situa em diferentes níveis.
Vários intervenientes falaram a vocês de muitas coisas referentes ao que não pode ser conhecido.

Hoje, é tempo de retomar as suas interrogações e os seus questionamentos, possibilitando talvez permitir-lhes
soltar o que deve sê-lo entre o “Eu Sou” e o Absoluto.

Dessa maneira, então, eu proponho, através das palavras, através da minha Presença e através da nossa
interação e da nossa Comunhão, avançar para esta última Presença e lhes permitir, talvez, soltar as últimas

resistências com relação ao Absoluto, que vocês São, de toda Eternidade.
Assim, portanto, nós iremos partilhar e Comungar.

Eu lhes entrego então imediatamente a palavra referente a essas interrogações.

***

Pergunta: uma conexão com um povo intraterrestre é sempre “apropriado”?

Bem amada, os mundos Intraterrestres (assim como você já sabe, devido aos seus contatos) evoluem, quer
eles sejam humanoides ou não humanoides, em diferentes setores chamados de 3ª Dimensão Unificada e,

para alguns deles, tendo mantido uma aparência de forma de carbono, eles já estão estabelecidos em meio à
5ª Dimensão.

Em resumo, podemos dizer que existe tanto, ou, em todo caso, que existia tanto povos Intraterrestres como
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raças na superfície desta Terra.
A Consciência presente tanto entre aos Delfinoides da Intraterra como entre os povos em ressonância com

Telos, tem os mesmos atributos e as mesmas funções que vocês que estão aqui presentes.
A tomada de forma, a presença de uma Consciência em meio a uma forma (humanoide ou não), é uma

imagem.
Esta imagem pertencente a determinado modo de funcionamento, quer isso seja em carbono ou precisamente

entre o carbono e o silício, ela é a mesma para cada Consciência.
Agora, o conceito de compatibilidade não pode ser definido por mim, mas, unicamente, não pelo seu sentir,

mas pelas consequências sobre a sua vivência.
Cabe a você ver se no que você é, há Paz.

Cabe a você ver se há, em você, sentimento de plenitude ou não.
Um ser presente, um dia, em um corpo humano, sobre esta Terra, disse e pronunciou uma série de elementos:

"reconhecemos a árvore pelos seus frutos”, “que te seja feito segundo a tua fé”.
Dessa maneira, então, através das diferentes possibilidades de Comunhão e de Comunicação que são
possíveis de estabelecer, existe uma série de sinais e de elementos deixando-se viver (não durante o

momento do contato, mas, evidentemente, depois), ver (na sua vida em meio a este corpo, na sua vida em
meio a esta Consciência que é a sua hoje), avaliar (se pudermos dizer) os efeitos obtidos por tal ou tal contato.
Eu a remeto para isso ao que foi enunciado, desde mais de dois meses, pelo Bem Amado JOÃO, referente à
qualidade e à origem dos contatos que vocês estabelecem (ndr: ver a canalização de SRI AUROBINDO de 21

de maio de 2012) (1).
Na realidade, os resultados não são os mesmos quando você estabelece uma relação com um ser

pertencente, por exemplo, aos Arcanjos ou com um ser pertencente às civilizações dos Triângulos, ou ainda
pertencente a Dimensões muito além dos Arcanjos.

Entrar em contato se faz por diferentes circuitos e redes, presentes em você como na outra Consciência que a
contata ou que você contata.

É pelos seus frutos que julgamos a realidade, a oportunidade e a verdade do contato que é estabelecido.
Não há, portanto, problema de compatibilidade ou de incompatibilidade, mas cabe a você ver, em você, quais

são os efeitos obtidos.
Os contatos estabelecidos pelo intermediário e pela ressonância, em meio ao Canal Mariano, pelos Arcanjos,

pelos Anciãos, pelas Estrelas, proporciona o que nós temos chamado de Morada da Paz Suprema.
Será que os seus contatos com aquele que você nomeia um dos Governadores de Telos traz para você a Paz,

a Morada da Paz Suprema, a plenitude e a completitude?
Cabe a você, portanto, definir o que você deve fazer.

Jamais um ser das Dimensões Unificadas irá impor a você uma escolha.
Essa escolha apenas depende de você, ainda é preciso saber se há escolha ou não.

Os contatos com as realidades multidimensionais se estabelecem através do Canal Mariano, através de uma
localização específica do contato.

Não é, na realidade, o conteúdo do que é entregue, nem mesmo a veracidade do que é entregue, que permite
a você formar uma opinião, um parecer ou uma decisão, mas, sim, os frutos que são consequentes desta

ressonância, desta Comunhão, desta comunicação e desta interação.
Deste modo, se através de um contato, se através de uma colocação em comunicação ou em Comunhão com

uma entidade não pertencente ao plano no qual você vive, resultar dúvida, medo, interrogação ou mal-estar,
cabe a você tirar as suas próprias conclusões.

O objetivo de toda Comunhão, assim como de toda Fusão, ou mesmo da Dissolução, é trazer o estado de Paz
Suprema nomeado Shantinilaya.

Se esse não for o caso, cabe a você ver o que você deseja.
Lembre-se, em todo caso, de que não é jamais através da simples veracidade ou falsidade das palavras

empregadas, das palavras entendidas, mas, muito mais, dos resultados obtidos desse contato, que se pode
ver a verdade, enquanto estando bem consciente de que existe uma série, como eu disse a mais de dois anos

(ndr: ver a canalização de ANAEL de 02 de outubro de 2010) (2), de verdades ditas relativas.
Existe apenas uma única Verdade absoluta.

Há uma diversidade de verdades relativas que são apenas em função, em última análise, do seu próprio estado
de Consciência, do seu próprio estado Vibratório.

Quanto mais a sua Consciência se expandir e se estender, mais o “Eu Sou” está presente.
As testemunhas e os marcadores que podem permitir-lhe se comunicar ou Comungar com tal ou tal entidade

foram falados e dados a vocês desde vários anos.
Só o Absoluto permite Comungar com qualquer Presença já que no Absoluto não existe nem limite, nem
separação, nem apropriação, nem risco de bem ou de mal, no sentido em que você parece entendê-lo.

Eis o que eu posso dizer a você.

***



Pergunta: o que você pode nos dizer sobre a onda de calor que vivemos nesse momento?

Bem amada, se você estiver atenta, além do local em que você se situa, existe, de fato, uma série de
perturbações denominadas climáticas, fazendo parte do que foi nomeado ativação dos Cavaleiros do

Apocalipse ou Hayoth Ha Kodesh ou reinos elementares, refletindo a dissolução dos Elementos tais como
apresentados, desde cinco anos, pelo venerável ORIONIS (ndr: ver a canalização de ORIONIS de 09 de

agosto de 2007) (3), em relação direta com o que vocês vivem.
De fato, o ancião Comandante dos Anciãos (ndr: ORIONIS) assinalou para vocês que este período veria a

dissolução dos Elementos, em vocês como sobre o que lhes é dado a observar sobre esta Terra.
Vocês entraram, diretamente, neste período.

Alguns seres humanos, sobre esta Terra, vivem a onda de calor, outros vivem o fogo, outros vivem os tremores
de Terra, outros vivem os vulcões, etc..

Dessa maneira, então, há, pelo local em que vocês se situam, a um dado momento e a um dado instante, a
capacidade, para vocês, para encontrar em meio ao que é dado a vocês, no nível elementar, isso a que vocês

devem se ajustar.
É essencial manter presente, na sua Consciência e, assim como enunciou SNOW desde pouco tempo (ndr: ver
a canalização de 19 de julho de 2012) (4), que, se vocês estiverem Alinhados, se vocês estiverem no “Eu Sou”

ou no Absoluto, nenhuma ação dos Elementos pode ir ao inverso da sua Consciência.
Isso também foi dito pelo grande Ser que apoiou esta Terra: “a um dado momento, dois irão caminhar lado a

lado, um será levado e o outro irá permanecer”.
Da capacidade, em vocês, para viver os Elementos tais como eles foram propostos a vocês no espaço de vida

onde vocês estão situados, a um dado momento, resulta e segue a capacidade para viver a sua Liberação.
Deste modo, portanto, os Elementos são distribuídos, na superfície desta Terra, em função de leis que podem

ser resumidas assim: primeiramente, em meio à Ilusão, há o que é nomeado retribuição kármica.
Em seguida, algumas regiões, sujeitas à água, correspondem às almas presentes tendo necessidade de viver

este Elemento Água.
Mas, lembre-se também de que alguns seres presentes no espaço geográfico onde se situa o Elemento Água,

não têm absolutamente necessidade de viver a Água.
Naquele momento, esses seres serão poupados pelos Elementos, nada tendo a purificar por isso.

Não existe, no nível da Consciência, qualquer diferença sensível e importante entre o fato de viver a Água, de
viver o Fogo, de viver o Ar ou de viver a Terra.

Eis o que eu posso dizer.

***

Pergunta: eu vivenciei um estado de Dissolução que não mais se reproduziu mais depois de idas e
vindas entre este estado e outros estados. O que aconteceu?

Como foi dito por BIDI, o Absoluto, uma vez vivenciado, permite a passagem da personalidade ao “Eu Sou”, e
ao Absoluto, sem qualquer dificuldade.

Lembrem-se também de que vários de vocês sendo Libertadores da Terra e Sementes de Estrelas, devem
manter a sua presença neste mundo, nesta forma, nesta vida até o tempo final desta Dimensão.

Dessa maneira, então, alguns de vocês tendo vivenciado o que você chama de estados e passagens do
Absoluto à personalidade, podem apresentar certa forma de dificuldade para se estabelecer em meio ao

Absoluto.
Entretanto, no que você se refere, o que você denomina Dissolução, não é o Absoluto, mas a Última Presença.

Deste modo, portanto, enquanto o estado Absoluto, além de todo estado, não for encontrado, irão persistir
oscilações do humor, do mental, das emoções, refletindo a passagem entre a personalidade e o “Eu Sou”, o

que não pode ser o caso quando o Absoluto é vivenciado.
Assim, portanto, pelo que você expressa como uma dificuldade para encontrar este estado, você traduz bem,

por aí mesmo, o não acesso ao Absoluto, mas à Última Presença.
Dessa maneira, então, a Última Presença pode representar analogias ou semelhanças com o Absoluto, mas

não é o Absoluto.
Em meio ao Absoluto, não pode existir a menor dificuldade entre o fato de estar presente em meio à

personalidade e, no momento seguinte ou na respiração seguinte, ser instantaneamente Absoluto, o que não é
o caso entre a personalidade e o “Eu Sou”.

***

Pergunta: os planetas têm igualmente uma personalidade?

Bem amado, o termo é um pouco exagerado.



Existe uma forma específica de individualidade no que se refere, por exemplo, ao Sol: é o Logos Solar,
denominado também CRISTO/MIGUEL.

Isso quer dizer que existe, em meio ao Sol, independentemente dos seus corpos de Estado de Ser que
estavam presentes, a possibilidade de identificar, em meio a esse Sol, um Princípio ou Logos ligado a

CRISTO/MIGUEL.
A personalidade é, por definição, no nível da sua etimologia, o fato de carregar uma máscara.
Não podemos, portanto, dizer que um planeta carrega uma máscara e, ainda menos, um Sol.

O Sol ou um planeta traz e manifesta um Princípio.
Esse Princípio está conectado, por ressonância Vibratória, por ressonância de atração, a um outro sistema
solar, a um outro planeta, existente por vezes, para vocês, a distâncias consideráveis, medidas em anos luz,

que existem, é claro, apenas na aparência do seu mundo.
Na realidade, por exemplo, para a Terra, é dito que o seu núcleo cristalino está ligado a Sirius.

Para vocês, Sirius é uma estrela distante.
De fato, não existe qualquer distância entre o núcleo cristalino da Terra e de Sirius.

Somente a sua visão, ligada à alteração e à falsificação, os faz medir, com os seus meios modernos, uma
distância entre Sirius e o núcleo cristalino da Terra, enquanto que isso não existe nas Dimensões Unificadas.

A personalidade refere-se exclusivamente ao que vocês nomeiam o princípio de confinamento em uma
projeção da Consciência denominada esse corpo de carbono.

O Absoluto em meio a uma forma transcende, na totalidade, qualquer elemento da personalidade.
O “Eu Sou” permite passar, com maior ou menor dificuldade, como nós acabamos de vê-lo, entre o “Eu Sou” e

a personalidade.
O que não é mais o caso quando o Absoluto é vivenciado.

Vocês estão, entretanto, enquanto Consciência dita encarnada, submetidos aos princípios fisiológicos (mesmo
sendo modificados) da existência deste corpo, como projeção, como aparição, em meio à Ilusão.

Enquanto você não sair da verdade relativa de ser uma pessoa, uma história e uma memória, enquanto você
acreditar que existe em você uma sequência lógica entre as suas encarnações, enquanto existir em você a

crença em uma evolução, você fica submisso à sua própria personalidade.
O que não é caso para um corpo estelar ou um corpo planetário.

***

Pergunta: receber um beijo na bochecha esquerda é uma etapa do Canal Mariano?

Sim.
O beijo na bochecha esquerda, assim como MARIA irá dizê-lo talvez, vários de vocês vivenciaram isso.

Ouvir o seu primeiro nome, ou receber o beijo na bochecha esquerda, é o sinal da sua filiação à sua
multidimensionalidade e o despertar da sua multidimensionalidade.

Qualquer que seja a expressão, quer vocês tenham acessado ou não o seu corpo de Estado de Ser, quer
vocês sejam Absoluto ou não, a ativação do Canal Mariano, o fato de ter (independentemente do Canal

Mariano), talvez, recebido o beijo de MARIA, corresponde ao restabelecimento da sua Dimensão de Filho das
Estrelas.

***

Pergunta: esta noite eu vi a silhueta de uma mulher com véu. O que poderia ser isso?

Assim como foi dito, o importante não é saber o que é, mesmo se esta presença portava um véu.
Trata-se, portanto, de uma Estrela.

Mas no que isso pode nutrir outra coisa senão o seu próprio mental?
A identificação não é nada.
O significado não é nada.

A colocação em ressonância da interação, da Comunhão ou da Dissolução é, de longe, o mais essencial para
viver.

Isso foi dito, parece-me, desde muito pouco tempo, ou seja, ontem.
Enquanto persistir, em vocês, a necessidade de identificar, a necessidade do sentido ou a necessidade do

significado, coloquem-se a questão de quem pergunta isso, a não ser o ego.
Aquele que vive uma Comunhão, que isso seja com KI-RIS-TI, que isso seja com um outro ser humano, que

isso seja com MARIA, que isso seja com um Arcanjo, não tem necessidade de identificar.
O importante sendo viver esta interação, esta Comunhão ou esta Dissolução.



O resto serve apenas para nutrir o mental.

***

Pergunta: o que você denomina “agrupamentos”?

Existe, sobre a Terra, uma série de espaços de agrupamentos que são, de algum modo, agenciados e
coordenados, tanto por seres humanos tendo deixado recentemente a encarnação, como pelos Anjos do

Senhor e como por nós mesmos, Arcanjos.
Esses locais são preparados.

Eles irão acolher aqueles que deverão ali se encontrar.
E, para aqueles que deverão ali se encontrar, isso não resulta absolutamente da sua escolha pessoal, mas,

sim, do seu próprio estado Vibratório, como eu acabei de defini-lo.
Não há, portanto, nem que antecipar, nem que procurar ir para esses lugares.

Isso de nada iria servir.
Não são vocês que decidem, não são as suas afinidades pessoais, mas, sim, o estado Vibratório do que vocês

são, a um dado momento, que cria esse agrupamento.
 Especialmente o que eu chamaria de agrupamentos finais, que irão ocorrer no momento oportuno, como isso
foi descrito desde vários anos pelo venerável ORIONIS (ndr: ver a canalização de ORIONIS de 08 de agosto
de 2008) (5), com relação a certa forma de proveito que não é absolutamente o que a personalidade poderia

chamar de sobrevivência do que quer que seja, mas, muito simplesmente, uma afinidade de Consciência,
independentemente do que for perceptível hoje a vocês.

Na realidade, quem pode hoje, tanto no “Eu Sou”, como no Absoluto, conhecer perfeitamente as suas origens
estelares e as suas linhagens?

Não existe, através dos olhos de carne, não existe, através da Vibração, possibilidade real de se identificarem
em meio às suas linhagens estelares ou, ainda, em meio à sua origem estelar. 

E, no entanto, existe sim, sobre a Terra, uma série de lugares preparados, visando não qualquer sobrevivência
do que quer que seja, mas mais uma implementação de repositório de elementos memoriais referentes ao que

vocês acumularam como elementos importantes no nível da encarnação.
E isso não depende, de nenhum modo, do que vocês acreditam ou pensam hoje.

Dessa maneira, então, conhecer esses locais estritamente de nada iria servir, mesmo se eu lhes desse as suas
localizações.

Isso de nada iria servir porque esses locais não estão, mesmo sendo localizados geograficamente, instalados
na sua Dimensão, mas em uma Dimensão intermediária, entre a 3ª e 5ª Dimensão.

Eles escapam, portanto, do seu olhar, do mesmo modo que eles escapariam de qualquer busca ou de
qualquer curiosidade.

Vocês não têm que se preocupar em ir ali ou não, porque, de qualquer maneira, se vocês tiverem que ir ali, não
são vocês que irão, mas isso serão os Anjos do Senhor que virão buscá-los.

***

Pergunta: é preconizado para não esperar o Absoluto. Mas como a personalidade poderia não
esperar o Absoluto quando ela está interessada nisso?

Enquanto existir uma personalidade aguardando o que quer que seja, o Absoluto não pode ser encontrado.
É, justamente, o Abandono total da personalidade (passando pela transcendência do conjunto dos medos no

nível dos seus primeiros chakras) que permite ser Absoluto.
Deste modo, então, enquanto a personalidade desejar se aprender de alguma coisa, o Absoluto não pode ser

revelado.
Há apenas no sacrifício do Si, no sentido mais nobre (e eu falo bem de sacrifício do Si e não mais da

personalidade) que o Absoluto está aí.
Como, então, alguma personalidade poderia pretender ser Absoluto?

Isso é impossível.
É toda a diferença entre o “Eu Sou” e o Absoluto.

O “Eu Sou” é a consequência de uma busca, de uma procura.
O Absoluto é a consequência do Abandono de toda busca e de toda procura em meio ao “Eu Sou”.

Em nenhum caso a personalidade pode ser parte integrante desta ação.
Eu tenho que repetir que somente a Comunhão (a colocação em interação, se vocês preferirem, além das
palavras, entre vocês e nós) permite liberar o Si, não no sentido, não no significado, mas, sim, na vivência

disso.



Enquanto vocês persistirem em buscar um sentido ou um significado, conscientizem-se de que é bem da
personalidade que se trata e em caso algum do que eu chamaria de Liberação do Si, do Abandono do Si e do

“Eu Sou”.
Enquanto existir a expressão de uma consciência orientando sobre um sentido, sobre um significado, vocês se

afastam do que vocês buscam, porque o Absoluto não pode ser buscado, nem conhecido.
Se vocês fizerem do Absoluto ou do Último uma procura, vocês não podem encontrar o que quer que seja.

Dito de outra forma e expresso por UM AMIGO (ndr: intervenções de 17 de março, 12 de abril e 02 de julho de
2012) (6): permaneçam tranquilos, instalem-se no que é vivenciado e não no que requer um sentido ou

significado.
Tudo resulta da vivência e não do sentido ou da explicação.

Enquanto vocês persistirem em querer buscar sentido ou significado, vocês apenas fazem fortalecer a
personalidade.

Vocês se afastam ao mesmo tempo do “Eu Sou” e do Absoluto.
Foi dito que no momento em que ocorressem essas Comunhões ou essas Dissoluções ou esses contatos,
independentemente da maneira que eles ocorressem, é naqueles momentos que vocês devem permanecer

mais tranquilos e deixar trabalhar o que se desenrola.
Não há outros modos de pôr fim ao efêmero.

***

Pergunta: quando nada sentimos depois de ter solicitado uma Comunhão, se acontecer mesmo
assim alguma coisa ou então se nada acontecer, é melhor nada pedir?

Bem amada, convém primeiramente definir se o Canal Mariano é percebido, se os sons são audíveis nos
ouvidos, e se a Onda da Vida foi lançada.

Se essas três condições estiverem presentes e se a Comunhão não se desenrolar em relação a um pedido
específico, isso significa que isso não lhe diz respeito.

Agora, se os três elementos pré-requisitos não estiverem presentes, como você quer que se estabeleça uma
Comunhão?

Como você quer que um ser multidimensional chegue até você, enquanto não houver certa permeabilidade?
A permeabilidade está ligada à presença dos três fatores que eu dei, ou ao menos a dois desses três.

Se a personalidade (e então a Vibração da consciência) estiver demasiadamente presente, mesmo se a
Presença estiver aí, você não irá percebê-la e você não irá se beneficiar dos efeitos.

Agora, aí também, em função do conceito de afinidade (ligada, em parte, aí também, às suas origens estelares,
às suas afiliações espirituais), algumas entidades (Arcanjos, Estrelas, Anciãos ou Outros) são mais capazes de

estabelecer esta Comunhão com vocês, do que outros.
Mas os canais devem estar permeáveis.

A instalação da sua consciência, ou na personalidade, ou no “Eu Sou”, ou no Absoluto, vai, de algum modo,
condicionar a possibilidade de Comunhão ou não.

Os marcadores são conhecidos de vocês.

***

Pergunta: se formos Absoluto, isso significa que sempre estamos Transparente?

O Absoluto em meio a uma forma se acompanha de uma possibilidade de passagem entre a personalidade, o
“Eu Sou”, e o Absoluto.

A personalidade, já que existe um corpo, pode ainda se expressar e como eu disse, é mais fácil, para aquele
que é Absoluto, instalar-se, à vontade, no Absoluto.

Mas ele precisa, naquele momento, permanecer no Absoluto.
Mas o Absoluto jamais irá lhe permitir comer ou ainda guiar um veículo.
É preciso então utilizar o que resta deste corpo e desta personalidade.

A Transparência permanece como uma capacidade da consciência.
Deste modo, então, aquele que é Absoluto pode, por exemplo, ter a sua consciência engajada num discurso

com um Irmão ou uma Irmã humano e, ao mesmo tempo e no mesmo momento, Comungar com outras
Dimensões e viver uma Comunhão com um Arcanjo, uma Estrela ou um Ancião.

A Transparência permanece então, de algum modo, total.
Na condição de não mais fazer desta Transparência uma apropriação da personalidade em relação a regras

morais ou a regras da 3ª Dimensão.
Lembrem-se de que a capacidade da consciência, da própria expressão da não-consciência ou a-consciência,



se faz, para aquele que é Absoluto, sem qualquer localização.
Existe, de qualquer forma, uma porção ou uma parte da consciência que permite mobilizar e manifestar a

personalidade, e uma outra parte da consciência que, ela, permaneceu em meio ao Absoluto ou ao “Eu Sou”.
O que não é o caso para aquele que oscila entre a personalidade e o “Eu Sou”.

Aquele que oscila entre a personalidade e o “Eu Sou” está num, ou noutro.
Aquele que é Absoluto pode manifestar as três partes do mesmo modo, no mesmo tempo e no mesmo

espaço.

***

Pergunta: foi dito ontem que sendo Absoluto, não podemos ser afetados pelo sofrimento ou pela
doença. Então, por que ali teria, apesar de tudo, sofrimento e doença que são reflexos de

desequilíbrios?

Isso é uma concepção, mas essa não é a verdade.
Este corpo está sujeito a uma série de fatores, independentes da sua consciência, independentes da sua

história, que pertencem à história coletiva da Terra.
Por exemplo, por mais que vocês sejam Absoluto, este corpo estará submetido aos mesmos venenos e aos

mesmos poluentes que toda pessoa.
Este corpo é falível e mortal, assim, portanto, conceber e pensar que ser Absoluto permite evitar qualquer

doença ou qualquer processo patológico deste corpo, é uma ilusão.
Não ser afetado significa que a consciência, não sendo prisioneira do corpo ou de uma história, não pode, em

caso algum, ser alterada por uma doença.
Querer que este corpo esteja em perfeita saúde, como o reflexo e o testemunho de um estado Absoluto, não

existe.
As ligações entre o corpo e outra coisa são, sobretudo, ligações entre o corpo e a história da alma, quer esta

história se refira a esta vida ou a outras vidas.
Para o Espírito ou a Infinita Presença, esse não é mais o caso.

E para o Absoluto, menos ainda.
Já que existe uma não-localização da consciência ou uma possibilidade, para a consciência, de funcionar tanto
neste corpo com em outros lugares, não há qualquer motivo, para o Absoluto, para que este corpo possa afetar

o Absoluto.
Ele evolui, como lhes disse BIDI, por sua própria conta.

A diferença é essencial: aquele que é Absoluto não tem necessidade de gerir este corpo, ele obedece às suas
necessidades e às suas solicitações, mas não existem mais ligações entre a alma e o corpo.

Eu os remeto, para isso, ao que foi falado, desde mais de um ano, por MA ANANDA MOYI (ndr: sua
intervenção de 21 de agosto de 2011) (7) com relação à reversão da alma, assim que o Eixo ATRAÇÃO-

VISÃO for transcendido.
Enquanto a alma dirigir o corpo, vocês estão submissos à materialidade sob todas as suas formas de

expressão e, nesse caso, efetivamente, existe uma simbologia do corpo correspondendo à simbologia da
alma.

Cada enfermidade pode estar ligada a uma alteração sobre este mundo, o que não é o caso quando vocês são
Absoluto, e quando a alma está, então, voltada para o Espírito e não mais para o corpo.

***

Pergunta: isso significa que sendo Absoluto, não há capacidade para regenerar as células?

O Absoluto não se ocupa do corpo.
Qual seria o interesse, para o Absoluto, de se ocupar com este corpo, já que a partir do momento em que a

personalidade e a alma se desligarem em relação a este corpo, ele não fica mais sujeito às influências da alma,
aos desequilíbrios da personalidade.

Este corpo evolui, portanto, no seu próprio ritmo e para a sua própria finalidade, que é o seu desaparecimento.
Se, assim, você entende que a Luz ou o Absoluto vão curar este corpo, você apenas faz expressar a atração

da alma para o corpo.
E absolutamente não o retorno da alma para o Espírito.

O conjunto dos místicos, em todas as tradições, em todas as civilizações, e em todos os tempos, mostrou uma
série de elementos sobre este corpo denominados: siddhis (ou poderes da alma).

Com fenômenos místicos que são produzidos, como, por exemplo, a incorruptibilidade da carne.
Mas, no entanto, será que a alma é ainda prisioneira desse corpo incorruptível?



Absolutamente não.
A Ressurreição ou o Renascimento absolutamente não é uma Ressurreição na carne.

Como o que é efêmero poderia se tornar Absoluto, ou Eterno?

***

Pergunta: poderia desenvolver sobre a ligação entre o corpo causal e o som?

Cada corpo emite um som.
Tudo é vibração e tudo é som e existe uma ligação entre cada parte deste corpo e um som.

Existe uma ligação entre cada energia, cada corpo, cada parte do corpo, e um som, mas não há particularidade.
Existe, portanto, como eu repito, uma capacidade do som para liberar certos entraves.

É isso que foi expresso por BIDI.
De onde a utilização de certa frequência visando, como eu disse, superar o corpo causal.

Mas aí cessa esta particularidade.
Cada elemento do que se deixa notar, cada forma do que se deixa notar, pode ser expresso por uma

colocação em frequência sonora.
Que isso se refira a uma forma geométrica (simples ou complexa), que isso se refira a um corpo humano, a um

corpo animal ou a um corpo vegetal.
Existe, na realidade, o que poderíamos nomear uma assinatura.

Esta assinatura de forma, esta assinatura de consciência, corresponde a um som.
Este som não pertence necessariamente à gama que é audível para vocês.

***

Pergunta: não é paradoxal que os intervenientes nos digam regularmente para não trabalhar
demasiadamente o mental enquanto eles nos levam a fazer perguntas?

Bem amada, no momento em que você me escuta, você está na personalidade, no “Eu Sou”, ou no Absoluto?
Existem diferentes maneiras de nutrir o mental.

Através das minhas palavras e das Vibrações, se você persistir em permanecer em meio à ação de
alimentação do mental, evidentemente, você ali permanece.

Se você for capaz de ir além das palavras que eu pronuncio, a sua Presença e o seu Presente se instalam.
Você não tem qualquer lembrança das palavras que eu disse e você vive a nossa Comunhão.

É tão simples assim.
Tudo depende do que você escuta, através de quem você é, aqui, neste instante.

Se você permanecer no nível das palavras, quem será que escuta?
Efetivamente, o mental.

Se você estiver imersa na Vibração da nossa Comunhão, nenhuma palavra pode alterar esta Comunhão e
então você se estabelece no “Eu Sou”.

E se você cair no sono, então você se aproxima da Infinita Presença ou da Última Presença.
Dessa maneira, então, se, por exemplo, eu ficar silencioso, quantos de vocês iriam viver a personalidade,

quantos de vocês iriam viver o “Eu Sou”, e quantos de vocês iriam adormecer em meio ao Absoluto?
Tudo depende, nesta Comunhão, do que você toma e acolhe do que eu emito.

Você pode, efetivamente, pelas minhas palavras ou pelo mesmo silêncio, instalar-se na Presença do “Eu Sou”,
na personalidade ou ser Absoluto.

E isso é diferente para cada um de vocês, neste instante preciso.

***

Pergunta: a vivência elimina o conhecimento?

O termo eliminar foi mal escolhido.
O conhecimento, assim como isso foi desenvolvido, muito longamente, pelo Arcanjo JOFIEL (ndr: ver as

diversas intervenções de 2008) (8), antes das Núpcias Celestes, é a armadilha desta matriz.
Enquanto existir vontade de se apreender de um sentido ou de uma explicação (que você pode chamar de

conhecimento), você se afasta da Verdade.



Nenhum conhecimento é Verdade.
Porque o conhecimento é em função do que é conhecido ou conhecível em meio a este mundo.

O “Eu Sou” e o Absoluto estritamente nada tem a ver com qualquer conhecimento.
É justamente o desaparecimento de todo conhecimento, qualquer que seja, que permite ao “Eu Sou”, e ainda

mais ao Absoluto, existir.
Enquanto houver conhecimento, há ilusão.

E, aliás, isso foi dito: “ainda que eu tivesse o conhecimento de todos os mistérios, ainda que eu falasse a
língua dos Anjos, se eu não tiver o Amor, eu nada ganho”.

Você pode conhecer todos os mistérios deste mundo, você pode conhecer todos os sistemas de organização
ditos ocultos ou esotéricos, isso jamais vai abrir o seu coração.

Só o ego crê nisso.
Deste modo, portanto, isso não é propriamente falar de uma eliminação, mas de uma transcendência.

Renunciar a toda forma de conhecimento é encontrar o caminho da inocência, da Infância, da Simplicidade.
Naquele momento, o “Eu Sou”, a Infinita Presença e o Absoluto, estão mais próximos.

Mas enquanto existir, em meio à pessoa, a necessidade de se apropriar do que quer que seja, ou de conhecer
o que quer que seja, você não é livre e você não é Autônomo.

O que quer dizer que toda forma de conhecimento é uma alienação fazendo o jogo da matriz, da ilusão e da
falsificação.

Acreditar que o conhecimento vai lhe permitir estar no “Eu Sou”, ou no Absoluto, é uma grande armadilha.
O “Eu Sou” (e com mais razão, o Absoluto) não depende de qualquer história, de qualquer conhecimento, de

qualquer pessoa.
Porque, todo conhecimento é apenas ignorância, como diria BIDI.
Porque, todo conhecimento é apenas uma privação da Autonomia.

Você não pode Ser e conhecer.
É um ou outro.

Isso não é, portanto, uma eliminação, mas, sim, uma transcendência ou uma escolha.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Filhos da Liberdade, estabeleçamo-nos na nossa Graça comum.
Estabeleçamo-nos no que é para viver.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

ANAEL lhes diz até qualquer hora.

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

1 – SRI AUROBINDO (21.05.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autres.html

*
2 – ARCANJO ANAEL (02.10.2010)

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/anael-2-de-outubro-de-2010.html
*

3 – ORIONIS (09.08.2007)
http://www.portaldosanjos.net/2007/08/orionis-9-de-agosto-de-2007_8.html

*
4 – SNOW (19.07.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html
*

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/anael-2-de-outubro-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2007/08/orionis-9-de-agosto-de-2007_8.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/snow-pluma-branca-19-de-julho-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/05/sri-aurobindo-21-de-maio-de-2012-autres.html


5 – ORIONIS (08.08.2008)
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/orionis-8-de-agosto-de-2008-revelacoes.html

*
6 – UM AMIGO (17.03.2012, 12.04.2012 e 02.07.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2012/03/um-amigo-17-de-marco-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-2-de-julho-de-2012-autres.html

*
7 – MA ANANDA MOYI (21.08.2011)

http://www.portaldosanjos.net/2011/08/ma-ananda-moyi-21-de-agosto-de-2011.html
* 

8 – Mensagens do ARCANJO JOFIEL
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/jofiel.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article6a18.html

17 de agosto de 2012
(Publicado em 20 de agosto de 2012)

***

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

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

http://www.portaldosanjos.net/2012/08/orionis-8-de-agosto-de-2008-revelacoes.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/01/jofiel.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/um-amigo-12-de-abril-de-2012-autres.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/03/um-amigo-17-de-marco-de-2012-autres.html
http://autresdimensions.info/article6a18.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/08/ma-ananda-moyi-21-de-agosto-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/um-amigo-2-de-julho-de-2012-autres.html


~ RESISTÊNCIA ou TRANSPARÊNCIA ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amadas Luzes, Bem amados Libertadores, permitam-me, se isso lhes for possível, Comungar com

vocês.
Eu me apresento a vocês a fim de, se isso for possível, esclarecer ainda mais a noção de Transparência e,

particularmente, da Transparência ao Amor e à Luz.

*** 

A Luz Vibral foi apresentada a vocês, por alguns de nós já, desde vários anos do seu tempo, para outros, isso
é muito recente.

Muitos elementos se desenrolaram, neste corpo que vocês habitam, e lhes permitiram viver algumas
modificações, algumas transformações da consciência, visando descobrir a Verdade Absoluta sobre a sua

natureza, sobre a sua essência.
Vocês São Luz e vocês São Amor.

Realizar a Transparência é não mais interferir ou modificar o que atravessa vocês (que isso venha de cima, que
isso venha debaixo, que isso venha do seu coração).

A Transparência é um estado onde nada pode parar, onde nada pode frear esta travessia da Luz.
Além desta travessia da Luz, restituindo-os ao seu Estado de Ser, à sua essência, à sua natureza, há, nisso, a

possibilidade de deixar viver, neste mundo onde vocês estão, o efeito da Luz, pela ressonância, pela
redescoberta da sua essência.

Isso, naturalmente, podendo traduzir-se de diferentes modos, que um deles lhes foi falado, em várias
ocasiões, chamado de Morada da Paz Suprema.

A Luz os chamou, de diferentes formas, a Luz os modelou (ou, mais exatamente, remodelou) à imagem do que
vocês São, na Eternidade.

Presente na superfície deste mundo existe, simplesmente pela sua Presença (e qualquer que seja a sua
Presença sobre este mundo), um princípio inerente à Sombra e à falsificação, que é justamente ser uma
sombra, ou seja, um reflexo ou, ainda, uma projeção ou, se vocês preferirem, uma consciência separada,

separando o que ela parece ser, com o conjunto dos seres, com o conjunto das consciências.
A fusão dos Éteres, a liberação do Sol e da Terra, permite-lhes viver, cada vez mais numerosos, a não

separação, a não dualidade, e encontrar algo de novo.
O que se desenrola sobre esta Terra, e que se amplifica doravante a cada dia, em vocês como no exterior de

vocês, vai chamá-los, de maneira cada vez mais premente, a se estabelecerem na Transparência.
A Transparência é o estado da consciência (qualquer que seja) que não procura mais modificar, interferir, frear

ou limitar a Luz que atravessa vocês.
A Luz atravessando vocês, além da sua transformação, restitui-os ao que vocês São, como eu disse: Amor e

Luz.

*** 

A Inteligência da Luz, o seu ordenamento em meio à Liberdade e à Autonomia, permite-lhes fazer, agora, o
aprendizado da Liberdade, o aprendizado da Transparência total.

O que se desenrola, em vocês, no cenário específico da sua vida, em todos os seus aspectos, mostra a

ANAEL - 30 de agosto de 2012 - Autres Dimensions

http://2.bp.blogspot.com/-K0WGl0n1rGM/UEOC5KO2OdI/AAAAAAAADmk/RnPcicjV-PE/s1600/000Anael-30.08.2012.jpg
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vocês, de maneira cada vez mais significativa, cada vez mais evidente, o que atua, em
vocês: resistência ou Transparência.

A resistência implica na aplicação dos mecanismos ligados à personalidade e chega, portanto, a frear ou a
ocultar a sua Transparência.

O Abandono do Si (como esse foi o caso para o Abandono à Luz, desde alguns anos) leva-os, por fases
sucessivas ou de maneira brutal, para os últimos entre vocês a se Despertar, a viver a alquimia da Luz,

permitindo dissolver as diferentes sombras ligadas à sua Presença sobre esta Terra.
A Luz Vibral não tolera e não deixa expressar qualquer sombra: isso é chamado de Transparência.

O que vocês têm a viver, de maneira pessoal e individual, apenas está aí para fazê-los descobrir a sua Verdade
Última, esta Verdade Absoluta que os conduz à Morada da Paz Suprema.

Dessa maneira, além do que lhes foi expresso, por diferentes vias, referente ao Amor ou ao Medo, referente ao
que eu exprimo em relação à resistência ou à Transparência, isso vai levá-los a ver (não mais somente saber, e

além de viver) o que vocês são, nesse instante presente.
Isso se desenrola neste corpo que vocês habitam.

Isso se desenrola na sua personalidade, exprimindo-se ainda pelo próprio fato da sua presença.
Isso se desenrola em meio à Unidade.

E isso os conduz, não progressivamente ou de imediato, durante este período precedendo o Apelo de MARIA,
a posicionar-se em uma Transparência e uma evidência, cada vez mais flagrantes, para muitos de vocês.

*** 

A Transparência, além da Morada da Paz Suprema, convida-os a deixar passar a Luz, a deixar passar o que
vocês São, sem ali se opor à menor resistência da própria pessoa em meio à expressão da sua personalidade.
O que é chamado a se desenrolar no nível coletivo, mesmo se vocês souberem disso, vocês ainda não o viram

de maneira coletiva e, para alguns de vocês, vocês o vivenciaram no que é denominado a Liberação do
Absoluto com forma.

A Passagem, a Transição e a Ascensão são um processo que, a um dado momento deste tempo ultracurto
que os separa deste acontecimento, irá levá-los a viver, realmente, nesta carne, nesta consciência e no que

pode restar da personalidade, a ação da Transfiguração da Luz, a ação da Ressurreição da Luz.
Este reconhecimento faz de vocês seres Liberados.

A Liberação da Terra é total.
O que se desenrola nos seus céus, e o que irá se desenrolar vindo do núcleo cristalino da Terra, de maneira
sincrônica à chegada da irradiação central da galáxia, assim como à presença de Hercólubus nos seus céus,

será, para vocês, a ocasião de viver o Apelo Absoluto da Luz.
A partir do momento em que vocês perceberem esta Onda, esta Vibração (vindo de cima, debaixo, no meio do

seu corpo), impedindo-os, de qualquer forma, de reagir, de agir e de exprimir a menor emoção, ser-lhes-á
conveniente, naquele momento, alinhar-se e permanecer aí onde vocês estão para viver a efusão final da Luz.
O que está chegando do Céu, além das partículas Adamantinas, é uma irradiação da Luz branca que lhes será

visível aos olhos de carne, que lhes será perceptível em cada uma das células do seu corpo, como no conjunto
das suas consciências, da personalidade, da Unidade, ou ainda no nível da não consciência absoluta.

A Luz vem regenerar, ela vem ressuscitar, na Glória da Luz, o que vocês São, além das aparências, o que
vocês São, além da consciência limitada e separada.

Absolutamente nenhuma consciência, absolutamente nenhuma forma, absolutamente nenhum átomo deste
sistema solar e desta Terra, poderá extrair-se de maneira alguma desse Fogo regenerador.

O Fogo é o Espírito, o Fogo é a Água do alto vindo batizá-los além do Espírito, devolvendo-os à sua
integridade, devolvendo-os à sua Transparência.

*** 

Descobrir a Transparência (que isso seja de maneira brutal ou progressivamente) irá levá-los, em um tempo
extremamente breve do tempo terrestre, a descobrir, se isso já não ocorreu, a Morada da Paz Suprema.

Só a localização da sua consciência, naquele momento, poderá ser uma resistência à Transparência que se
restabelece.

Vocês terão a oportunidade e a ocasião de descobrir, por vocês mesmos, por essa vivência da Luz vindo do
Céu e da Terra, o que se desenrola nesse corpo, o que se desenrola na sua consciência.

A própria localização da sua consciência irá condicionar, nesses momentos específicos, o futuro da sua
consciência além deste corpo.

A intervenção dos Anjos do Senhor irá se tornar cada vez mais patente nos locais geofísicos submetidos às
perturbações dos Cavaleiros do Apocalipse.

Aí onde vocês vão estar, se essas terras onde vocês estão viver a ação de um elemento, estejam certos de
que os Anjos do Senhor (sob forma visível, tanto nas suas Embarcações Unificadas, como no seu aspecto

físico) estarão ao lado de vocês, assim como nós estamos ao seu lado, de maneira cada vez mais sensível, de
maneira cada vez mais perceptível e de maneira cada vez mais lúcida.



*** 

Desta Comunhão resulta o desaparecimento das camadas isolantes, individuais, que podem ainda existir em
vocês, devido a restos da separatividade.

O fim dos envelopes isolantes do sistema solar, desta Terra como de vocês, assinala a destruição final do que
é nomeado o corpo causal, queimado no Fogo do Espírito e na Água do alto.

O que vai ocorrer será anunciado a vocês, o que vai ocorrer será perceptível, qualquer que seja o local da sua
consciência.

Isso irá engendrá-los na Eternidade e vocês serão restituídos à Luz que vocês São.
Dessa maneira, então, não existirá mais discernimento possível entre o que vocês São, onde vocês estiverem,

e a Luz que se revela aos olhos do mundo.
Este acontecimento irá ocorrer no momento oportuno.

Vocês serão informados, ao mesmo tempo pela ação dos Cavaleiros do Apocalipse, ao mesmo tempo pela
ação em meio às suas células, como em meio à sua consciência e, sobretudo, pela nossa Comunhão.

*** 

Nós os convidamos então, todos, para cultivar a sua Paz, para posicionar-se em um espaço onde não existe
qualquer questionamento sobre o seu futuro, porque vocês se tornam de novo o que vocês jamais cessaram

de Ser, além da aparência e da projeção da consciência, em meio a este mundo.
O convite da Luz, nesta fase final, não sofre qualquer distorção.

Não que esta distorção pudesse vir de um medo, mas, muito mais, que a sua consciência não esteja, naqueles
momentos, fixada, centrada, polarizada, no evento que se desenrola, que ninguém sobre esta Terra poderá

ignorar ou evitar.

*** 

Instalem-se na Paz.
Instalem-se na Transparência.

Instalem-se na meditação.
Instalem-se na Alegria.

Não se esqueçam de que, quaisquer que sejam as circunstâncias da sua vida, sobre este mundo, qualquer que
seja o estado deste corpo, neste mundo, vocês nada são de tudo isso: vocês são a aparência, a Verdade Está

em outros lugares.
Se vocês aceitarem esse princípio, vocês irão vivê-lo: vocês irão passar do saber ao ver, vocês irão passar do

ver à vivência.
A preparação do Céu e da Terra, a preparação das suas estruturas, a preparação realizada por nós, Arcanjos,
pelos novos Conclaves constituídos pelos Anciãos e pelas Estrelas, assim como o conjunto da Confederação

Intergaláctica da Luz, têm-se pronto.
Vocês devem, do mesmo modo, terem-se prontos.

Manter sua casa limpa porque “ele virá como um ladrão na noite”.
Vocês estão nesse momento.

Isso não deverá deixar, em vocês, qualquer sombra, nem qualquer dúvida sobre a realidade do que vocês
vivem.

A única dúvida, a única interrogação, como vocês irão se aperceber disso, apenas pode vir, em última análise,
da parte separada, da aparência de quem vocês são, sobre este mundo.

Isso, mesmo se por enquanto isso lhes parecer impensável, mesmo se isso lhes parecer uma hipótese, é,
para nós, uma certeza.

A Liberação do Céu e da Terra foi realizada.
Nós sempre dissemos que é a própria Terra que ia decidir o momento da sua translação Dimensional.

Esse momento chegou.
O alinhamento com o Centro Galáctico, com a FONTE, as modificações da velocidade de Hercólubus, fazem

com que esse momento fique inscrito em um futuro extremamente próximo, se isso não for iminente.

*** 

O Apelo da Luz, o Apelo à Transparência (além do aspecto Vibral percebido onde quer que seja no corpo de
vocês), irá se transformar no que eu denominaria (e que lhes foi descrito pelo Ancião UM AMIGO) o terremoto
generalizado da Terra (das estruturas ilusórias da Terra), assim como do seu corpo de carbono, e irá traduzir a

transmutação alquímica final chamada, desde alguns anos por JOFIEL, de Obra no Branco (ndr: sua
intervenção de 20 de dezembro de 2008) (1).



*** 

Isso acontece agora.
Alguns, entre vocês, vivenciaram, e vivem ainda, o Absoluto com forma.

Outros, entre vocês, estão estabelecidos em meio ao Si, cujos marcadores lhes são conhecidos.
Independentemente do que vocês são, nesse instante presente, o que a Luz irá desencadear, no momento
dela (que é sincrônico àquele da Terra), deverá chamá-los, não a alguma reação, mas, muito mais, para se

estabelecerem na Paz.
Preparem-se pela meditação.
Preparem-se interiormente.

Não há nada do que fugir, não há qualquer situação correspondendo, durante este período, muito
precisamente, ao que vocês próprios acreditaram, neste mundo, como afastamento ainda mais extremo da Luz.

*** 

Isso poderia corresponder ao Apelo de CRISTO tal como apresentado no Apocalipse de SÃO JOÃO.
O conjunto dos marcadores, além do aspecto Vibral do Apocalipse de SÃO JOÃO, desenrola-se sob os seus

olhos.
Só aquele que não quer ver a ação da Luz, por enquanto, não irá vê-la.

Mas, bem depressa, a chegada dos primeiros sinais do Céu à visibilidade usual (e não mais escondido de
vocês pelos meios técnicos atuais) irá lhes permitir adaptar-se no caminho que vocês seguiram.

Resta-lhes conscientizar que não há mais caminho, que há apenas que estar na Transparência, no Absoluto, no
seu estado além de todo estado.

Vocês não poderão, em nenhum momento, evitar apreender e compreender o que acontece.

*** 

Naturalmente, por enquanto, quaisquer que sejam os seus estados Interiores, qualquer que seja a sua
consciência, existe, pelo fato da perpetuação das condições rotineiras (pelo menos, para vocês, nesta parte do

Ocidente), uma espécie de perenidade ou de usualidade que vem, por vezes, fazê-los colocar questões.
Eu os convido, então, a se lembrar do que nós sempre lhes dissemos, uns e outros, de que quanto mais o

tempo fosse encurtado, mais vocês iriam ganhar em tempo para preparação, e mais vocês iriam ganhar para o
estabelecimento da Paz.

Isso foi realizado, como vocês sabem, pelo trabalho notável de vocês, uns e outros, no nível onde vocês estão.
Hoje, o chamado pelo seu primeiro nome, a percepção e o fortalecimento da percepção do Canal Mariano, já

são convites para entrar em Comunhão, em Fusão e, se possível, em Dissolução.
Da sua capacidade para manifestar a Dissolução, vocês irão aliviar o choque da humanidade, de maneira cada

vez mais visível e cada vez mais nítida.
Independentemente das reações que possam existir para aqueles que irão entrar em resistência, nos primeiros
momentos, lembrem-se de que esse tempo final correspondente à dissolução total da matriz ilusória irá durar

apenas muito pouco tempo.
As circunstâncias e o desenrolar desse processo é um processo que (mesmo, hoje, sendo estritamente
desconhecido de vocês), no momento em que ele ocorrer, irá lhes parecer como a evidência mais total,

afastando de vocês tudo o que pôde fazer alguma identidade anterior a esse momento, que isso seja da sua
vida, das suas vidas passadas, dos seus apegos, das ligações ou das resistências podendo ainda existir no

momento em que eu falo a vocês.

*** 

A única coisa a realizar corresponde, de fato, ao que lhes foi dado, desde vários meses, ou seja, no momento
em que o Apelo da Luz se tornar tal que nenhuma das suas funções usuais e habituais, na superfície deste

mundo, puder estar em operação, ser-lhes-á preciso então responder (da forma a mais prestativa, a mais nítida
e a mais evidente) ao que lhes pede a Luz: ou seja, tornarem-se vocês mesmos.

Não há, portanto, nada mais, nem a preparar, nem a antecipar.
O tempo que deve transcorrer entre o evento final e o evento nomeado, desde muito poucos dias, Advertência,
é tão breve que não haverá tempo para a menor interrogação, havendo cada vez menos tempo para a noção de

sobrevivência a qualquer dos elementos.
Ainda mais que esses elementos estritamente nada poderão contra a sua consciência.

Os Anjos do Senhor estarão cada vez mais presentes em cima das suas cidades, mas, sobretudo, no nível dos
elementos, a fim de acompanhar isso no que se desenrola.

Os tempos estão, não somente Consumados, mas eles chegaram.
Resta a vocês muito pouco tempo, em termos terrestres.

Isso é um convite, não ao medo, não à preparação outra senão aquela do seu Coração.



Da sua capacidade para a Paz, da sua capacidade para o silêncio mental, da sua capacidade para tornar-se de
novo o que vocês São, irá resultar o modo de viver o que é para viver.

*** 

Aí estão as poucas palavras e a mensagem que eu tinha para entregar a vocês.
Tudo isso já lhes foi anunciado, em outros termos, por outras personalidades que estiveram encarnadas sobre

esta Terra.
Enquanto Arcanjo, eu falo em termos muito mais amplos.

Eu fui encarregado, como Arcanjo da Relação e do Amor, além de todo Conclave, de vir falar a vocês.
Se houver, em vocês, perguntas em relação ao que eu enunciei, então eu ficarei feliz em ali responder, ao

mesmo tempo pelas palavras e, sobretudo, pela Inteligência da Luz em meio à sua Vibração.
Eu os escuto.

  
*** 

Pergunta: esta chegada da Luz é diferente do que é chamado de “planeta grelha”?

 É exatamente o mesmo processo.
A lagarta chama isso de planeta grelha.

A borboleta chama isso de vida. 

*** 

Pergunta: o que significa a expressão “localização da consciência”?

 A consciência é, simplesmente, aí onde vocês estão.
Vocês estão na consciência da personalidade, ou vocês estão na consciência do Estado de Ser?
Vocês estão na consciência da Infinita Presença, ou vocês estão na não consciência do Absoluto?

Desta localização resulta a resistência ou a não resistência, ou seja, o Abandono do Si reforçando o Abandono
à Luz, a fim de se tornar pura Luz, sem qualquer sombra, sem qualquer freio.

Aí está a Liberdade.
Isso corresponde, muito precisamente, à próxima atualização, visível aos olhos de todos, perceptível aos olhos

de todos, do Juramento e da Promessa. 

***

Pergunta: quando isso começar, você disse que seria extremamente curto. Poderia avaliar em
tempo terrestre?

 Sim, isso já foi comunicado a vocês, desde alguns anos, pela própria MARIA.
Haverá três dias, entre o momento do Anúncio de MARIA e o início desta fase final.

Vocês conseguiram, no nível do conjunto das consciências da Terra (e nós, com vocês), limitar o intervalo de
tempo entre a Advertência e a Liberação à sua mais simples expressão.

Ninguém poderá mais ignorar sobre esta Terra o que acontece.
 Depois do Anúncio de MARIA, e dos três dias de espera, irão ocorrer três dias onde vocês estarão na

Consciência Absoluta ou nas resistências.
Após este período, cada um de vocês, presente em um corpo ou não, será alocado para aí onde ele É, em

Vibração, em Essência e em Verdade.
Há muitas Moradas na casa do Pai, disse CRISTO.

Vocês irão verificar, por vocês mesmos, a verdade desta frase.
Novamente, e ao contrário do que nós temíamos, de certo modo, há alguns anos, quando se falava de uma

preparação Interior e exterior, esta preparação exterior não tem mais qualquer sentido.
Isso, a sua consciência vai experimentar em breve, se isso já não ocorreu.

Não há qualquer questão, quanto a algum futuro, que deva perturbá-los.
Só o aspecto dissociado e separado gostaria de saber algo referente ao seu próprio fim.

Ele não está preocupado com o que está chegando, exceto, é claro, com a sua própria Dissolução.



Os marcadores antevendo o Anúncio de MARIA já lhes são conhecidos.
Trata-se da ação dos Cavaleiros do Apocalipse em diversas partes do mundo.

Trata-se do despertar do conjunto dos vulcões da Terra.
Trata-se das oscilações da Terra, do basculamento dos polos (magnético no primeiro momento, e físico no

segundo momento).
Trata-se dos sinais do Céu, que isso corresponda aos Anjos do Senhor, que isso corresponda a objetos

visíveis no seu Céu, como lhes disse e enunciou o Arcanjo MIGUEL (ndr: em particular, suas intervenções de
17 de janeiro de 2009 e de 05 de junho de 2012) (2).

Muitas consciências humanas, não sabendo ainda do que se desenrola, apenas podem observar a
multiplicação, em número cada vez maior, dos sinais celestes. 

***

Pergunta: você poderia dizer algo sobre Hercólubus?

 Bem amado, eu não acrescentarei nada que já não tivesse sido dito, desde vários anos, por ORIONIS (ndr: em
particular, suas intervenções de 08 de fevereiro de 2007 e de 09 de agosto de 2007) (3) porque ele disse tudo.

Hercólubus, independentemente dos seus efeitos, faz parte de um conjunto de conjunturas sincrônicas, no
nível astrofísico, tal como vocês podem nomeá-lo.

Isso se refere, ao mesmo tempo, ao centro galáctico e a este alinhamento.
Isso se refere, ao mesmo tempo, ao aparecimento, visível aos olhos de todos, de Hercólubus, e não somente

em alguns espectros de frequência invisíveis aos seus olhos.
Isso corresponde também à radiação emitida pela Estrela Bételgeuse, aí onde vivem os Nefelim, que lhes

prometeram e deixaram sobre a Terra o vestígio do seu retorno iminente, assim como os Elohim. 

***

Pergunta: MARIA recomendou para não se retirar na oração ou na meditação. Por que então você
vem nos propor para meditar mais?

 A meditação não deve ser uma escapatória deste mundo, mas, muito mais, se vocês preferirem, um
alinhamento ou um ajustamento ao que vocês São, na Verdade.

Não há nada do que fugir, porque não haverá qualquer local onde fugir do que está chegando: nem em vocês,
nem em outros lugares.

Se a sua meditação, ou se a sua oração, é um refúgio e não uma aquiescência, isso irá representar uma
resistência a mais, e nada mais.

A meditação de que falo, ou a oração, é uma tensão extrema para o Abandono do Si.
Uma tensão para o Abandono à Luz.

Isso vai preencher, como vocês irão constatá-lo, o conjunto dos seus pensamentos, o conjunto das suas
ocupações, isso irá se tornar cada vez mais presente em vocês.

E quanto mais isso estiver presente, em vocês, menos haverá lugar para qualquer interrogação da
personalidade ou ainda da vida ilusória. 

***

Pergunta: será que tudo isso vai ocorrer antes do Alinhamento proposto por MIGUEL para logo
mais?

 Isso é iminente, eu não posso dizer outra coisa.
De nada serve conhecer alguma data.

Simplesmente, saibam que está aí.
A partir do momento em que isso está aí, não há qualquer data a buscar.

Buscar uma data, qualquer que seja, é apenas o reflexo da atividade das resistências e do ego.
Eu tinha falado, em outro momento, assim como SÉRÉTI o fez (ndr: sua intervenção de 06 de setembro de

2011) (4), e que voltará em breve para vê-los, que existia um ciclo final, que existia certa forma de elasticidade
temporal, ligada às suas reações, às suas ressonâncias, às suas Liberações, à Liberação da própria Terra, que
modificava, de algum modo, a velocidade de propagação, não do seu sistema solar, mas da Onda procedente

do Sol Central, assim como do próprio Hercólubus.
Quando o Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV) lhes disse, há quinze ou dezesseis meses, que

tudo estava Consumado, no nível individual, isso foi perfeitamente verdadeiro.
Resta, agora, viver a liberação coletiva, e ela está aí. 



***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

 ***

Bem amados Semeadores, Ancoradores e Libertadores, Comunguemos enquanto Filhos da Lei do Um,
enquanto Absolutos, no Amor e na Verdade, na Transparência.

Esse será o meu presente à sua doação.
Que a Água do Alto e o Fogo Celeste toquem vocês.

Que o Fogo da Terra e a Água do batismo possam se difundir em vocês.
Eu sou ANAEL Arcanjo.

Até logo. 

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

1 – ARCANJO JOFIEL (20.12.2008)
http://www.portaldosanjos.net/2008/12/jofiel-20-de-dezembro-de-2008...

* 

2 – ARCANJO MIGUEL (17.01.2009 e 05.06.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2009/01/miguel-17-de-janeiro-de-2009....
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/miguel-5-de-junho-de-2012-aut...

* 

3 – ORIONIS (08.02.2007 e 09.08.2007)
http://www.portaldosanjos.net/2007/02/orionis-8-de-fevereiro-de-200...
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/orionis-8-de-agosto-de-2008-r...

* 

4 – SÉRÉTI (06.09.2011)
http://www.portaldosanjos.net/2011/09/sereti-6-de-setembro-de-2011....

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articleeb97.html

http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-30_aout_2012-articleeb97.pdf
30 de agosto de 2012

(Publicado em 31 de agosto de 2012) 

***

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

************
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http://www.portaldosanjos.net/2011/09/sereti-6-de-setembro-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2008/12/jofiel-20-de-dezembro-de-2008.html
http://autresdimensions.info/pdf/ANAEL-30_aout_2012-articleeb97.pdf
http://portaldosanjos.ning.com/


- VALE A PENA LER DE NOVO -

ÁUDIO mp3 ORIGINAL
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120906_-_ANAEL.mp3

~ O FIM DOS TEMPOS ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amadas Luzes Eternas, eis que chegou o momento (enquanto Arcanjo da Relação, Embaixador do ex-

Conclave Arcangélico, Arcanjo da Relação e do Amor) de fazer, diante de vocês e com vocês, um balanço: um
balanço do que vocês realizaram, um balanço do que nós realizamos, com vocês.

Para isso, fazer um balanço necessita de definir o lugar de onde vocês partiram, e o lugar onde vocês se
situam, hoje, em relação a um objetivo e em relação ao que eu definiria, em um segundo momento, nomeado o

Fim dos Tempos.
Nós iremos considerar, muito além da sua função de Ancorador e de Semeador da Luz, além mesmo do seu
estado de Libertador, percorrer e desenhar um quadro que vai tentar mostrar-lhes, de maneira extremamente

precisa, pela minha Presença, pela minha Radiância e, é claro, pelas palavras, o que atua, nesse momento, em
meio à Humanidade, em meio a cada um, durante este período.

***

O conjunto da Humanidade foi confinado.
Isso pôde ser apresentado de diferentes modos.

Em todo caso, esse princípio de confinamento levou-os a experimentar a matéria, a sua matriz e o seu
confinamento, limitando-os e privando-os do que vocês São, na Verdade e na Eternidade.

Dando-lhes, em meio a um sistema fechado, a experimentar, pela lei de Atração e de Ressonância, o princípio
(sem fim e sem porta de saída) da Dualidade.

Na realidade, tudo o que vocês conduziram sobre este mundo, todas as projeções de consciência que vocês
ali efetuaram, tudo o que vocês ali vivenciaram, ali foi inscrito sob a égide da lei de Ação e Reação, a tal ponto

que, mesmo em meio ao seu mundo, nasceram, de maneira totalmente artificial, leis ditas espirituais, em
ressonância e explicação com a lei de Ação / Reação.

Isso tem por nome Dualidade.

ANAEL - 06 de setembro de 2012 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://2.bp.blogspot.com/-HQsjHnPTvbQ/UEnCW5NdMPI/AAAAAAAAExM/dW-gY3vh0yk/s1600/000Anael06.09.2012.jpg
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120906_-_ANAEL.mp3


E toda Consciência é ali submetida, quaisquer que sejam as suas ações.
E isso é um círculo que jamais pode ter fim.

Naturalmente, a maior parte dos ensinamentos religiosos, espirituais e filosóficos (eu diria mesmo a imensa
maioria) os faz aderir, sob uma forma ou outra (que isso seja no nível, até mesmo, científico, que isso seja no
nível do conjunto das religiões, que isso seja ao nível das novas espiritualidades), leva-os a considerar que, aí
onde vocês estão, era o resultado de uma série de erros ou de evoluções e que, se vocês aderissem às leis

desta Dualidade (às quais vocês estavam submissos), chegaria um dia em que vocês seriam libertados.
Certamente, em meio a este confinamento, alguns dos seus Irmãos e Irmãs conseguiram encontrar, de algum

modo, a Luz.
Que isso seja no Ocidente, no Extremo-Oriente, no Oriente ou ainda nos povos nativos, cada um empregando

o seu vocabulário, da sua cultura e dos seus próprios condicionamentos para exprimir as leis da Dualidade,
fazendo, de qualquer forma, um casus belli existindo no conjunto das humanidades, no conjunto das

Dimensões, fazendo-os espelhar um princípio de Liberação que não pode existir em meio à Ação / Reação.
Isso tem por nome Dualidade, que isso busque explicar as leis desta matriz e desta matéria, que isso seja nos
modelos filosóficos, espirituais, filológicos e ontológicos, jamais foi relatado o que quer que seja com relação

ao além e as outras Dimensões: no máximo, prometeram a vocês um paraíso, uma luz e uma leveza.

***

Alguns ensinamentos, além das tradições, conservaram, além da Ação / Reação e da Dualidade, um princípio
nomeado Unidade, presente por toda parte na superfície deste mundo, mas que, a cada vez que apareceu, foi
combatido, de maneira mais ou menos virulenta, pelo conjunto dos defensores da ortodoxia da Ação / Reação,

no nível social, no nível espiritual, filológico, filosófico e ontológico.
Que isso tenha sido o que vocês nomeiam, no Ocidente, os Cátaros, que vocês nomeiem isso o

ensinamento Sufi, que vocês nomeiem isso o ensinamento da Advaita Vedanta, e tantas outras correntes e
movimentos que demonstraram, à sua maneira, a possibilidade da Unidade, ou seja, uma espécie de

mecanismo visando limitar e fazer cessar a Ação / Reação.

***

O nascimento do que foi denominado Autres Dimensions permitiu a muitos Irmãos e Irmãs humanos, sobre o
conjunto deste planeta, descobrir um mecanismo particular, além do que poderia nomear manipulações de

energia (quaisquer que sejam os sistemas, quaisquer que sejam as aplicações ou as filosofias), levando-os a
viver expansões de Consciência denominadas Vibrais.

Refletindo, neste corpo no qual vocês estão, pelo aparecimento de uma série de marcadores, mas também
pela modificação da Consciência, realizando o “Eu Sou”, o “Eu Sou Um”, o “Si”, a “Presença” e levando à

“Última Presença”.
 Isso foi conduzido sob a égide dos nossos intervenientes, mas também de outras maneiras, e

desvencilhando-os, de algum modo, da Ação / Reação e fazendo-os viver que existiam estados da
Consciência, em meio a este mundo, que não eram tributários nem de uma Ação / Reação, nem de uma

Dualidade, nem mesmo das leis da alma, tais como foram apresentadas, deliberada e voluntariamente, pelo
conjunto do ensinamento espiritual do 20º século, visando obstruir a possibilidade de Liberação.

***

Na realidade, mesmo em meio à Consciência, o princípio de Ressonância e de Atração se traduz pelo fato de
que ao que vocês aderem, ao que vocês pensam, ao que vocês sentem, ao que vocês provam e ao que vocês

vivem, de maneira geral, podia, de alguma forma, permitir uma evolução, um Despertar e, portanto, um
mecanismo de preservação da Ilusão, em última análise.

Em todos os tempos, pelo mundo, seres jamais tendo criado movimento, jamais tendo criado movimento
religioso ou espiritual, tornaram-se as Testemunhas vivas do acesso a outra coisa (que lhes foi longamente

comentado, explicado e demonstrado), nomeado, Absoluto, fazendo-os viver o que está além de todo estado,
fazendo-os sair da Ilusão de uma evolução, da Ilusão de uma realização, e da Ilusão de um Despertar, pelo

menos para aqueles de vocês que vivenciaram isso.

***

Dessa maneira, então, durante esse tempo, extremamente curto na escala da humanidade (representando,
simplesmente, desde os primeiros sinais, nomeados a Irradiação do Espírito Santo, no mês de agosto de
1984, e se traduzindo e se ampliando durante as Núpcias Celestes), agrupando-os, através da ideia e da

vivência da Vibração que devia conduzi-los.



E isso foi realizado, superou a adesão, o pensamento e a vivência da Dualidade (apresentada enquanto motor
da evolução em meio a este mundo).

Isso lhes permitiu libertar-se da maior parte dos ensinamentos, cujo objetivo não era outro senão mantê-los no
confinamento, em um conhecimento alterado, cortado da sua Verdade Final.

Esses indivíduos (assim é preciso nomeá-los, onde que eles estiverem) sabiam pertinentemente que cortando
a finalidade, eles mantinham um sistema de confinamento em meio a leis ditas de evolução, através do
conhecimento das leis da alma, através do conhecimento da Ação / Reação, nos níveis os mais sutis

denominados karma ou lei da alma.
Tudo isso tinha apenas um objetivo, era privá-los da eventualidade da Liberdade e da Liberação.

Deste modo, então, e desde muito pouco tempo, muitos de vocês passaram da Dualidade à Unidade, e por fim
se estabeleceram na Última Presença, ou além de todo estado, em meio ao Absoluto, fazendo de vocês

Liberados Viventes, Janis, assim como essa palavra foi empregada por BIDI.
Assim, portanto, o Fim dos Tempos corresponde a um número suficientemente importante de seres tendo

vivenciado o Si, o “Eu Sou”, o “Eu Sou Um”, a Última ou Infinita Presença e, enfim, o Absoluto.
Esse número foi alcançado, resultando, antes mesmo da Presença do Absoluto, possível, para vocês, na

Liberação da Terra, confirmada pela Presença da Onda da Vida.
Muitos de vocês, desde esta época, desengajaram-se, então, desincrustaram-se no pensamento, na

Consciência, na emoção e no mental, de todo ensinamento falsificado, alterado, visando nada mais do que o
prosseguimento da matriz falsificada.

A Liberação da Terra, empreendida pela Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres e, em particular, sob a
égide dos Nefelim e dos Elohim, tornou possível a fase final manifestada no início do seu ano de 2012, ou

seja, a Liberação da Terra e o aparecimento da Onda da Vida.
Dessa maneira, pôde se desenhar, em concordância com a Terra, a ruptura da matriz falsificada, de maneira

definitiva, tornando impossível o princípio do confinamento em meio à Ação / Reação e qualquer evolução que
apenas existia na cabeça desses indivíduos privados de Coração.

***

Hoje, o conjunto do que devia ser realizado, a título coletivo, e principalmente a título individual, por um número
suficientemente importante de seres, foi, por sua vez, realizado, afirmando, de maneira irremediável, o que nós

nomeamos, com vocês, o fim dos Tempos, tal como foi profetizado e anunciado, tanto por grandes Walk-
In como, sobretudo, por SÃO JOÃO, sob o ditado do CRISTO.

O que acontece, hoje, e o que irá lhes aparecer (como isso foi enunciado pelo Arcanjo MIGUEL) de maneira
cada vez mais evidente, em vocês como no exterior de vocês, vão levá-los a perceber que isso não era nem

um sonho, nem uma projeção, mas, sim, a última Verdade que iria lhes permitir, quando a hora chegar, de
serem Liberados, por vocês mesmos, de todo confinamento, de toda adesão (em meio à Lei de Atração e de

Ressonância) a um princípio de Dualidade.
Esse número particular de seres humanos Liberados, tendo então estabelecido o seu Absoluto, torna possível,
como isso foi anunciado por MIGUEL, o seu retorno, de maneira flagrante, evidente, nos seus Céus e sobre a

Terra.
O resultado global é, portanto, uma ação de Liberação, desta vez, definitiva, tendo sido iniciada, desde muito
tempo, desde os primeiros inícios da falsificação, pelos Nefelim e pelos Elohim, que criaram as condições

propícias, naquela época.

***

Resta muito pouco tempo antes que o Fim dos Tempos realmente apareça para vocês, para o conjunto da
humanidade, como uma evidência flagrante que nada, nem mesmo aquele que desvia seus olhos, poderá

ignorar.
O seu papel de Libertadores da Terra, em meio a este Fim dos Tempos, é então ser Absoluto.

Em meio ao Absoluto, vocês não dão mais qualquer chance à ação / reação e, sobretudo, no nível dos
mecanismos da sua consciência, vocês escapam, de maneira definitiva, ao seu autocondicionamento, somado

a um condicionamento inicial e a um confinamento inicial.
O Fim dos Tempos significa o retorno à Vida Eterna.

Isso não é o fim da Vida, mas, efetivamente, o Fim dos Tempos, ou seja, da ilusão de um passado, de um
presente e de um futuro.

Isso resulta na restituição à sua integridade total, ao seu Estado de Ser, à sua Transparência, à sua Linhagem
Estelar, às suas Linhagens Estelares e à sua Origem Estelar.

Isso se refere, no momento, a um número certamente importante em relação aos objetivos que foram
cumpridos, mas, evidentemente, pequeno em relação ao conjunto da humanidade, dos seus Irmãos e das suas
Irmãs que ainda estão confinados, mantidos, artificialmente, pelo conjunto das emissões de mensagens dadas

pela Loja Negra.
Fazendo-os se espelhar em uma Idade de Ouro, fazendo-os se espelhar em uma evolução que existe apenas

na cabeça desses mesmos indivíduos.



A armadilha, que deveria ter sido fatal para um novo ciclo, foi arrebentada, pela sua ação, pela sua Liberação, e
pela evolução da sua consciência que é, de fato, apenas uma restituição à integridade e ao inicial do que vocês

Eram.

***

Portanto, o Fim dos Tempos não é o fim da Vida, muito pelo contrário.
Mas é o retorno à Verdadeira Vida, além de toda projeção de consciência, além de toda Ilusão, de todo

confinamento, de todo sofrimento e, sobretudo, de toda Dualidade e, até mesmo, de todo sentimento de
Unidade que, de fato, era apenas um espelhamento do ego e do orgulho.

Nós, com vocês, perfizemos as Núpcias Celestes.
Nós, com vocês, reintegramos, em vocês, as Chaves Metatrônicas, reabrindo à Unidade, ao Si, ao “Eu Sou”, ao

“Eu Sou Um” e, doravante, à Infinita Presença, ao Último, ao Absoluto (como diria BIDI: ao Parabrahman).
Dessa maneira, aqueles que tiverem persistido em aderir às leis da Dualidade serão submetidos a esta própria
lei de Dualidade, isso em relação ao que eles próprios aderiram, mantiveram, que é denominado, por eles, o

livre arbítrio, no qual não existe, justamente, qualquer liberdade, mas é apenas o reflexo da ação do ego ou da
alma voltada para a matéria.

Para vocês que (onde vocês estiverem sobre esta Terra) conseguiram engajar a Última Presença, ou se
estabelecer além de todo estado, Absoluto, isso não tem qualquer sentido.

Vocês sabem disso porque vocês o vivenciaram, além de toda compreensão, além de toda percepção, e
mesmo de toda Vibração.

Portanto, o testemunho a dar é simplesmente a sua Presença, além de toda palavra.
Do mesmo modo que, quando nós nos temos ao lado de vocês, e em vocês, nós trazemos o testemunho da

multidimensionalidade, da não separatividade, e do Fim Último dos Tempos.

***

O Fim dos Tempos é, portanto, o desaparecimento, total e irremediável, irreversível, da matriz falsificada que
vocês chamaram de mundo, assim como as suas experiências lhes deram a viver isso, pelo próprio fato da

privação dos seus direitos galácticos.
Isso terminou.

O conjunto do que não aparecia como evidente, para muitos Irmãos e Irmãs humanos confinados na Dualidade
da Luz (o combate do Bem e do Mal, o aperfeiçoamento da alma, o prosseguimento da experiência em

carbono com um princípio de evolução que não se tem), está, contudo, ancorado em uma grande parte da
humanidade.

Mas o choque da humanidade que irá se desenrolar agora dentro de muito poucos dias vai levar o conjunto
desses Irmãos e Irmãs a se desengajarem, como uma estratégia de sobrevivência, dos processos da

Dualidade.
O seu papel, naquele momento, é simplesmente estar instalado na Infinita Presença ou no Absoluto, a fim de

jogar, de algum modo, o último jogo em meio à matriz, destinado a apoiar a tomada de Consciência e o
basculamento da Consciência, além de todo estado, em meio ao Absoluto.

Entretanto, aqueles dentre os Irmãos e as Irmãs que, durante esse primeiro evento ou Advertência, não se
decidirem ser Livres, vocês ali nada poderão e nós ali nada poderemos, para eles.

***

O conjunto da Terra está Liberado.
Mais do que nunca, em meio ao que vocês São, não poderá existir a menor predação, o menor confinamento, a

menor lei senão aquela da Ação da Graça, do Amor, do Absoluto e da Liberdade.
O Fim dos Tempos não é uma destruição, mesmo se, para o olhar da personalidade, ele se tratar de uma

destruição total, e do fim de toda vida, em meio a alguma personalidade.
O que está chegando é a Ressurreição, a Vida Eterna, a Alegria, o Amor e a Felicidade.

Entretanto, o Comandante dos Anciãos especificou, já, desde alguns anos, que existiam duas humanidades
(ndr: O.M. AÏVANHOV).

Uma indo para o Absoluto (estabelecendo-se definitivamente em meio à Infinita Presença) e aqueles dentre os
seus Irmãos e Irmãs humanos que iriam recusar esta Liberação (vendo apenas destruição, caos e elementos

dramáticos).
Aquele que está estabelecido no Absoluto, aquele que vive a Última Presença, não pode, em caso algum

(como isso foi confirmado para vocês pelas Estrelas), ser afetado, de nenhuma maneira, pela ação dos Quatro
Elementos, no seu aspecto o mais original e o mais luminoso.



***

As linhas de predação chegam a ser quebradas, no que se refere ao que lhes havia explicado o Comandante.
Isso irá se traduzir, nos tempos que foram fixados pelo Arcanjo MIGUEL, pela destruição total de toda Ilusão, já
no nível da consciência, e, em seguida, no que será dado a perceber pelo conjunto dos sentidos, pelo conjunto

da mídia desta Terra.
O que lhes foi escondido será revelado, na totalidade.

Que isso seja no nível da consciência, que isso seja no nível dos fatos e mesmo em meio à história do
confinamento deste mundo.

A Terra e o sistema solar foram, então, Liberados de todo confinamento.
É tempo, de hoje em diante, de viver o Juramento e a Promessa, como foi enunciado pela própria FONTE.

E isso vai se desenrolar em um tempo eminentemente próximo.
O resultado será o choque da humanidade.

Através da instalação, de cada Irmão e Irmã humanos, na negação, na rejeição ou na aceitação, será
encontrada a Liberdade, a Liberação e a capacidade para escapar, de maneira instantânea, à lei de Ação /

Reação, permitindo estabelecer a Ação da Graça.
O Fim dos Tempos é isso.

Evidentemente, nada do que pode pertencer ao mundo da Ilusão (que isso seja as regras estabelecidas no
nível espiritual, moral, geofísico, político, econômico, quaisquer que sejam os setores da vida) poderá se

manter nesta Ilusão.
O choque da humanidade é, portanto, de qualquer forma, a Advertência dada pelo Arcanjo MIGUEL,

antecedendo a Liberação, final e total, do conjunto da humanidade.

***

Do seu posicionamento, no dado momento da Advertência, e, do mesmo modo, do seu reposicionamento, ou
seja, da aceitação da Liberdade ou não, entre a Advertência e o elemento final, irá resultar, como isso foi dito, o

seu destino: ser-lhes-á feito segundo a sua Vibração.
Ser-lhes-á feito segundo os seus pensamentos, segundo as suas crenças, segundo as suas certezas,

segundo a sua vivência, desta vez.
Assim, o contexto da minha intervenção é uma última advertência de Amor, visando, especialmente, e lhes

pedindo para bem colocar, em vocês, o que significa a Liberdade, para bem colocar, em vocês, o que vocês
vivem, para bem colocar, em vocês, ao que vocês estão apegados, no que vocês são efêmeros e no que

vocês são eternos.
 Daí irá decorrer o seu choque da humanidade.

Daí irá decorrer a sua capacidade para serem Libertadores da Terra, na totalidade, nesses tempos que estão
chegando e que estão aí.

O Fim dos Tempos é, portanto, o desaparecimento, não de vocês, mas deste mundo, na totalidade, desta
banda de frequências denominada 3ª Dimensão Dissociada.

Não há, no sentido da Luz, destruição.
Só o olhar da personalidade verá ali, sempre mais, elementos de destruição.

***

O que está chegando é, realmente, a Liberação.
Só o olhar que vocês portam, segundo a sua consciência, poderia fazê-los ali ver outra coisa.

Se isso os faz ver outra coisa, será tempo, para vocês, fazer um exame Interior e ousar olhar, realmente, ao
que vocês estão apegados, ao que vocês se mantêm, em meio ao efêmero.

Na realidade, ninguém pode ser Eterno e manter algum efêmero.
Isso é o Fim dos Tempos.

Ele não pode ser, de qualquer maneira, de outra forma.
Deste modo, a sucessão dos acontecimentos (nomeados Advertência e Choque da humanidade) destina-se
ao conjunto dos Irmãos e Irmãs humanos, encarnados em um corpo de carne, tendo aderido a ensinamentos
falsificados (a pretexto de um mundo melhor, a pretexto do prosseguimento desta Dimensão), que irão se dar

conta, por eles mesmos, que houve o sentimento de uma falsa direção e a adesão a certo número de
ensinamentos, modernos ou antigos, tendo tido, na realidade, apenas um único objetivo: manter o

confinamento.
O conjunto das religiões, o conjunto dos ensinamentos espirituais, ditos novos, foram todos elaborados pela

mesma gama de indivíduos nomeados Arcontes, por aquele que se fez nomear Deus ou Diabo, já que se trata
da mesma entidade.



Não existe qualquer autoridade acima da Liberdade.
Não existe qualquer hierarquia, para o Absoluto.

Enquanto vocês se submeterem a uma autoridade (que ela seja suposta em pensamento, ou vivenciada por
contato), através dos ensinamentos alterados (entregues por seres de boa vontade sobre a Terra, mas não

tendo as estruturas adequadas para portar a Luz Vibral), tornar-se-á evidente que vocês podem,
instantaneamente, voltar, não a sua veste, mas a sua alma, para o Espírito e para a Verdade Absoluta.

Não haverá, de todo modo, qualquer possibilidade, em meio a este mundo, de manter qualquer verdade
relativa, adulterada e alterada.

***

Dessa maneira, então, os acontecimentos que irão se desenrolar, em vocês como no exterior de vocês,
participando da mesma Realidade, irão lhes mostrar, cada vez mais claramente, os seus apegos, os seus

medos, restando a esvaziar, e o que pode ainda frear o acesso à Liberdade.
Mas vocês não podem ser Livres, nas circunstâncias deste mundo, e manter qualquer realidade tridimensional.

A passagem de uma realidade tridimensional, dividida e separada, para uma Realidade tridimensional
Unificada, irá decorrer da escolha de muitos seres humanos, sobre esta Terra, de estar apegado a uma forma

corporal, a uma identidade, a uma função, qualquer que seja.
O que vai se apresentar a vocês, durante esta Advertência e este Choque da Humanidade, será, para aqueles

que não o vivenciaram, a última oportunidade de conscientizar o que é a Verdade, de se estabelecer na
Liberdade.

Ou de manter, de maneira artificial, o livre arbítrio em meio ao que é nomeado uma 3ª Dimensão Unificada, que
não vai mais existir, já que a ilusão não irá mais existir, tão simplesmente.

Assim, portanto, o Fim dos Tempos é o fim deste mundo, mas não é certamente o fim da Vida, já que ela é a
Ressurreição, a eclosão em meio à Liberdade.

***

O resultado global que nós obtemos, com vocês, é que o seu número é considerável, em relação ao tempo
anterior, na época do primeiro derramamento de Luz desta fase final (em 1984), e que vocês são inúmeros a
viver o Absoluto, ou a Última Presença, tendo literalmente desencravado de toda crença, de toda adesão, de

toda hipótese e, sobretudo, de toda falsificação.
Esse número é notável, e enquanto representante do antigo Conclave Arcangélico, e Embaixador do Amor, eu
sou o porta-voz da Liberdade, a fim de felicitar o conjunto da humanidade pelo que foi realizado, quaisquer que
sejam os obstáculos, de quaisquer indivíduos, e daqueles que os apoiaram, sabendo ou não sabendo disso.
Não pode existir, na Liberdade, a menor evolução, porque como vocês irão descobri-lo (se vocês não tiverem

descoberto), tudo já é perfeito, de toda Eternidade.
O filme ou o teatro no qual vocês estão é apenas um reflexo da Luz, uma projeção em uma tela.

É tempo, agora, de encontrar o que vocês São, de maneira Eterna, definitiva, na Alegria absoluta da
Consciência Liberada.

Cabe a vocês, agora, Vivê-lo.

***

Assim, o balanço é um balanço, sem qualquer contestação, levando-nos a felicitá-los, a nos felicitar, já que a
Luz recuperou seus direitos: aquele de ser Absoluto, aquele de não mais ser qualquer limite, qualquer corpo,

qualquer pensamento, qualquer identidade, qualquer objeto, qualquer mundo.
Eis o balanço, então, que eu posso esquadrinhar.

Vocês passaram, portanto, da dualidade inexorável deste mundo, à presciência e à vivência da Unidade, por
intermédio da Luz Vibral e do Amor.

Vocês descobriram o Si.
Vocês ativaram alguns estados de Consciência.

O conjunto desses estados de Consciência, assim como o que lhes foi comunicado, pela Onda da Vida e por
BIDI, e por nós mesmos, permitiu aproximá-los deste ponto Final, que será representado, em escala coletiva,

pela Advertência e pelo Choque da Humanidade.
Nós desejamos a vocês, nós, Arcanjos, e o conjunto da Confederação Intergaláctica, além deste balanço, um
bom Retorno em vocês, um bom Retorno na sua Eternidade, na Felicidade, na Morada da Paz Suprema, no

Absoluto, que é a natureza de todos e de cada um.
Já que todos e cada um apenas existem na tela do cinema, ou no palco do teatro.

***



***

Este foi, portanto, um balanço.
E este também foi, portanto, de alguma forma, uma notificação prévia.

Convidando-os, mais do que nunca, a olhar-se, não, para julgar-se, não, para culpar-se, não, para olhar se
vocês estão prontos ou não, mas para se olhar objetivamente, no que vocês ainda acreditam ser, e no que

vocês São, na Verdade.
Isso não é, propriamente falando, uma introspecção.

Mas, muito mais, o elemento que, através da Refutação do que pode fazer sofrer, e do que é ilusório, através
deste olhar e desta investigação, dadas as circunstâncias específicas (das nossas Comunhões, das nossas
Fusões e das nossas Dissoluções, ao lado de vocês), deve se tornar ainda mais fácil para vocês, como dizia

TERESA (ndr: ver a intervenção de TERESA DE LISIEUX de 03 de setembro de 2012) (1), a chance, que não
é uma, de viver as Comunhões.

Viver as Vibrações foi, para vocês, uma oportunidade a nada comparável, de ser Liberado de todo
ensinamento e, sobretudo, de qualquer deus e de qualquer diabo.

***

A Luz é Una.
Todos nós somos Filhos da Lei do Um.

O princípio da Lei do Um é a Ação da Graça, é a ausência de compartimentagem, a ausência de confinamento,
a ausência de privação, a ausência de sofrimento, a Plenitude da Vida Una, a Plenitude do Absoluto.

Fazendo com que a Consciência se estabeleça em todas as Dimensões, em todos os Mundos, em todas as
formas, sem qualquer autoridade exterior, exceto a própria Inteligência da Luz, e o fato de ser atravessado,

permanentemente, por esse fluxo de Amor, nomeado, no momento, Supramental e Onda da Vida.
A partir do momento em que vocês estiverem restabelecidos no Supramental e na Onda da Vida, vocês

escapam ao próprio condicionamento do Si, e ao espelhamento do Si, voltando à Liberdade.
Olhem-se, em vocês, ainda uma vez.

Os acontecimentos são, e serão cada vez mais propícios, em escala coletiva, para fazê-los compreender, e
viver, a inutilidade de qualquer evolução.

É, aliás, lógico observar este mundo, hoje, onde vocês ainda estão, e compará-lo com o que podia existir em
alguns povos, ditos nativos ou originais.

Onde vocês veem algum progresso nisso, a não ser uma degradação e uma degeneração?
Quaisquer que sejam os progressos, denominados tecnológicos, quaisquer que sejam os ensinamentos
espirituais falsificados, convidando-os a uma nova Idade do Ouro, ou a uma liberação do seu karma, isso

apenas existe em meio às camadas mais baixas da consciência, confinada e amedrontada, ignorante da sua
própria natureza, enquanto elemento projetado em uma ilusão (ou seja, em um filme, ou em uma cena de

teatro), denominada pelos seus Irmãos e Irmãs humanos orientais: Maya.
É disso que vocês saem, e isso é agora.

***

Assim, eu lhes transmito o conjunto das minhas Bênçãos, o conjunto do que é possível estabelecer, para
vocês, em meio à minha Radiância e à Radiância de vocês, da nossa relação, da nossa ressonância, do nosso

Amor, da nossa Vibração e nosso Absoluto.
Eu os deixo, antes de realizar isso, ver se existe, em vocês, qualquer interrogação permanecendo.

Mas através do que eu disse, através das diferentes etapas que se sucederam, através das suas vivências,
vocês são agora capazes de se colocar, inteira e integralmente, a questão:

Vocês são esta identidade?
Vocês são esta pessoa?
Vocês são este corpo?
Vocês são esta vida?

Vocês são as interações que existem, entre vocês e os outros seres humanos que constituem o seu ambiente
(que ele seja familiar, profissional, afetivo, amigável, ou fraternal)?

Eu lhes dou então a palavra.

***

Nós não temos perguntas, nós lhe agradecemos.



***

Bem amados Filhos do Um e Luzes Eternas, dessa maneira, então, estabeleçamo-nos, juntos, na Lei do Um,
na Radiância e na Ressonância da Liberdade Eterna, do Absoluto e da Última Presença.

Vocês em mim, eu em vocês, na mesma Luz, na mesma Verdade.
Eu sou o Arcanjo ANAEL.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou cada um de vocês, e eu sou ANAEL.
Vocês São, vocês mesmos, cada Um do outro.

Na Graça do Amor, no Absoluto da Verdade, eu saúdo, em vocês, a Eternidade.
Até mais tarde.

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

1 – TERESA DE LISIEUX (03.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/teresa-de-lisieux-3-de-setembro-de-2012.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/article8328.html

06 de setembro de 2012
(Publicado em 06 de setembro de 2012)

***

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

************
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“O aspecto Vibral se exprime através do idioma francês. Há pessoas que nos escutam em francês e que vivem as Vibrações
muito melhor do que quando elas escutam simplesmente uma tradução.” OMRAAM (Aïvanhov) (18.09.2012) 

~ ESTADO DE GRAÇA ~

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amados Libertadores e Liberados, e Sementes de Estrelas, permitam-me
instalar-me ao lado de vocês, a fim de viver um momento de Comunhão e de Graça, antes que eu realmente

entregue, pela Vibração, pela Luz e pelas minhas palavras, alguns elementos suplementares referentes à
Graça e ao Abandono.

Vivamos juntos a nossa Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

A Graça é um estado, o estado de Graça, acompanhando o Samadhi, no qual o conjunto dos acontecimentos
da sua vida, em meio a este mundo, desenrola-se na mesma intensidade e na mesma equanimidade, na

mesma Paz, na mesma Alegria, quaisquer que sejam as circunstâncias da sua vida.
Um dos melhores exemplos de estado de Graça, vivenciado sobre esta Terra, o foi por algumas Estrelas.

Algumas delas, pela sua Transparência, pela sua Humildade, pela sua Unidade, mostraram e demonstraram
este estado de Graça.

Para isso, eu os convido a reviver e a reler o testemunho delas.
A maior delas foi a menor, aqui, entre nós.

Ela se nomeia Teresa do Menino Jesus, ou TERESA DE LISIEUX (ndr: ver especialmente o testemunho de
TERESA DE LISIEUX em suas intervenções de 11 de abril de 2011 e de 03 de setembro de 2012) (1).

A Graça manifestada propicia viver a Simplicidade.
O estado de Graça confere a absoluta certeza da Luz, e do Futuro em meio à Eternidade, que faz com que

nada, em meio à personalidade, possa ser afetado por qualquer elemento ou evento da sua vida, que ele seja
feliz ou infeliz.

Algumas Estrelas falaram da Divina Providência, do Abandono ao CRISTO.
Não importam as palavras: a vida delas é um testemunho.

***

Viver a Graça, viver o estado de Graça, necessita do Abandono de toda veleidade da personalidade, como do
Estado de Ser, como do Si.

Não pode existir estado de Graça enquanto houver uma identidade, enquanto vocês não tiverem se tornado
Transparente e Humilde, deixando trabalhar, no que vocês creem ser, a Luz, na sua totalidade.

Fazendo de vocês os Filhos Ardentes do Sol, ou KI-RIS-TI.
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Algumas Estrelas lhes falaram de Desposar o CRISTO, ou de manifestar a sua União com Ele.
Além de toda noção religiosa, além de toda noção histórica, o princípio é sempre o mesmo: o Abandono do Si,

o Abandono de uma história, o Abandono da sua própria vida a esta Divina Providência, nomeado estado de
Graça.

A Inteligência da Luz é o motor.
O elemento desencadeante nesta sua capacidade para deixar trabalhar a Luz, sem jamais interferir, nem

decidir, nem manifestar o que quer que seja que vá ao encontro da Luz.

***

A personalidade, mesmo abrigando a Luz, irá sempre ao encontro da Luz.
Tornar-se a Luz não é somente ter coração, mas, se tornar o Coração.

O serviço sem o Coração é apenas um timbale ressoante que impede o ser de encontrar a Paz, a serenidade,
e de viver sem medo algum: nem da sua morte, nem de qualquer desvantagem.

O Abandono do Si, o Abandono à Luz, tais como eu lhes apresentei (ndr: ver em particular a intervenção de
ANAEL de 09 de abril de 2012) (2), foram, para muitos de vocês, o caminho real a seguir para viver o estado

de Graça.
O estado de Graça jamais procura qualquer vantagem pessoal, já que não existe mais, para essas almas, nem

pessoa, nem alma, voltada para a matéria.
As circunstâncias deste mundo, nomeadas Liberação, chamam-nos, cada um à sua maneira, a viver este

estado de Graça.
O efeito está diretamente ligado à progressão da Onda da Vida, à progressão do Supramental, e à não
interferência, à não ingerência, de qualquer vontade pessoal, de qualquer ideia ligada à personalidade,

referente ao Futuro, referente à Ascensão, referente até mesmo a alguma vantagem podendo ser manifestada
na sua vida.

***

Aquele que vive o estado de Graça doa-se, na totalidade, ao outro, porque ele sabe, porque ele Vive, que ele É
o outro.

Que isso seja nomeado o Caminho da Infância, a Humildade, a Simplicidade, a Integridade, ou a Transparência,
isso remete, inelutavelmente, ao centro do Centro, ao coração do Coração, no Princípio onde o Amor eclode.
Não aquele que se imagina, não aquele que se projeta, não aquele que se deseja, mas, sim, isso estabelece
Vocês mesmos, enquanto Fonte e nutridores de Vocês mesmos, não em uma pessoa, mas em meio ao que

foi nomeado Absoluto.
O estado de Graça não pode existir enquanto houver a menor veleidade, a menor vontade, a menor apreensão

da sua vida, sobre este mundo.
Isso não é nem uma demissão, isso não é uma alienação, mas, sim, tornar-se como um cristal, deixando

passar a Luz sem desviá-la, sem ali interferir, e sem ali colocar o que quer que seja pertencente à identidade
efêmera, deste corpo e desta pessoa nos quais vocês estão.

O estado de Graça se traduz por um Samadhi permanente, mesmo se, é claro, uma alma como TERESA não
puder exprimi-lo com palavras, expressas por alguns Irmãos e por algumas Irmãs humanos vivendo no oriente.

Ela foi, entretanto, o exemplo vivo.

***

Hoje, mais do que nunca, tornar-se Humilde e tornar-se Transparente, necessita do desaparecimento total do
que faz a identidade de uma pessoa, em meio a uma vida, em meio a uma função, em meio a uma progressão.
Viver o Presente é também um pré-requisito, e isso corresponde à instalação em meio a Hic e Nunc, ou seja,

no Aqui e Agora.
O Aqui e Agora não se importa com o amanhã.

O Aqui e Agora em nada é impactado pelo ontem.
 Os poucos elementos que eu dei a vocês, acompanhados pela minha Comunhão, ajudam-nos a redefinir o

sentido de quem vocês São, hoje, neste instante.
Aí onde vocês estão, irá definir ali onde vocês estarão.

Não pode ali ter sentimento de progressão, porque tudo está Consumado, no Aqui e Agora, não dependendo
de qualquer circunstância, nem da sua vida, nem deste mundo.

Isso está em instalação, sobre a Terra, para as almas ditas “de boa vontade”, abrindo-se à penetração da Luz,
à fecundação e à Liberdade da Onda da Vida.



***

Viver isso é não mais ser afetado por qualquer pensamento, por qualquer decisão, por qualquer estado outro
senão o estado de Graça.

O Abandono do Si confere isso.
O Abandono do Si é Liberador, nele mesmo, Liberando a personalidade da sua projeção em um futuro, como

da sua marca procedente de algum passado.
Aqui e Agora, Hic e Nunc, é, portanto, o pré-requisito para a Transparência.

Instalando-os, de maneira definitiva, na Graça do Absoluto, no estado que não pode ser afetado por nenhum
outro estado, e que está então além de todo estado.

Vocês são, hoje, acolhidos e esperados neste estado.
Mais do que nunca, o impulso da Luz Vibral, o Supramental, o impulso novo da Onda da Vida, que nasce hoje,
até o seu encontro Micaélico (ndr: em 22 de setembro, às 22 horas, hora francesa [17h00 – hora de Brasília;

21h00 – hora de Lisboa] – ver os detalhes do encontro marcado para esta data por MIGUEL e MARIA no final
da intervenção), irá permitir-lhes, se tal for o seu Abandono, se tal for a sua Graça, viver o estado de Graça, na

permanência, na Eternidade e na Verdade.
Para isso, absolutamente nada do que constitui uma personalidade deve passar perto, nem mesmo se

manifestar.
Aí se encontra o que foi nomeado a Porta Estreita, o Sacrifício do efêmero, em prol da Eternidade.

***

O Estado de Graça, o Samadhi e o Abandono, traduzem então a Realidade da sua Vivência, não através de um
desejo, não através de um objetivo, mas, sim, na instalação, além de todo objetivo, além de todo passado,

além de todo futuro, no Instante Presente do Aqui e Agora.
Não pode ali haver outra solução, não pode ali haver outra possibilidade, durante este período, de se instalarem

no Absoluto.
E de ser o que vocês São, em Verdade, além de toda ilusão, de todo efêmero, de toda pessoa, e de toda

vontade de identificação, mesmo em um caminho nomeado espiritual.
Isso fica acessível, de maneira ainda mais imediata, ainda mais flagrante, a partir do instante em que vocês

aceitarem, não somente se desprender, mas deixar tudo o que lhes é conhecido (da sua pessoa, da sua vida).
Isso acontece Aqui e Agora, Hic e Nunc.

Isso não requer qualquer mudança exterior.
As mudanças exteriores virão, por si só, acolhê-los, quando a hora chegar.

***

Tudo já está aí, em vocês (pela Comunhão, pela Fusão, pela Dissolução, pelo Encontro com os Duplos,
pelos Samadhi), para viver o que vocês São, além de toda identidade, além de toda ressonância, além de toda

implicação.
O estado de Graça é a Paz, o estado de Graça é Shantinilaya, no qual nada mais pode existir, senão a Morada

da Paz Suprema.
A exemplo, aí também, da Estrela abordando isso, MA ANANDA MOYI, que ilustrou, pela sua vida, o que vocês
São, em Verdade (ndr: ver em particular sobre este tema as intervenções de MA ANANDA MOYI de 08 de abril

de 2011, de 06 de junho e de 21 de julho de 2012) (3).
Enquanto vocês estiverem apegados ao que vocês veem, enquanto vocês estiverem apegados a uma forma
(mesmo a sua), enquanto vocês estiverem apegados a uma projeção em um futuro, mesmo através do que

vocês poderiam nomear um acontecimento a vir (portanto inscrito, e bem real), vocês não são Livres.
Ser Livre é estar Liberado.

É ser percorrido pela Onda da Vida, pelo néctar da Vida.
Deixando-se viver este Samadhi perpétuo, este estado de Graça, esta Felicidade, esta Transparência total,

onde nada do que existe vocês podem interferir, nem reagir, no que é nomeado ambiente ou exterior.
Porque no estado de Graça e de Abandono do Si não existe mais diferença entre o Si e qualquer outro Si, não

existe mais diferença entre o sentido de uma identidade e de alguma outra identidade qualquer.
A isso, vocês são levados a concretizar, vocês são levados a conscientizar, vocês são levados a manifestar.

***

Mais do que nunca, o encontro que está chegando vai intimá-los, enquanto Advertência, a realizar o que vocês



São, na Paz, na Alegria, e na Transparência.
Apreendam-se bem de que somente a resistência a isso é sofrimento.

Apreendam-se bem de que somente o não desprendimento total implica em sofrimento e em dor.
Aquele que está instalado no estado de Graça, pela Transparência e pelo Abandono do Si, não pode ser

afetado, de maneira alguma, por qualquer circunstância da sua vida, como por qualquer circunstância deste
mundo: há Plenitude do Hic e Nunc, Plenitude do Aqui e Agora, Plenitude do Samadhi, Plenitude da Morada da

Paz Suprema.

***

Durante este período, muitas Comunhões vão ser oferecidas e entregues a vocês.
Como foi dito, chamem por nós, passem o seu tempo na nossa Comunhão, na nossa Presença, e na nossa

Alquimia.
Porque é nesse nível que se realiza a Verdade Absoluta do que vocês São, além de toda identidade, de toda

presença, aqui mesmo, sobre este mundo.
Estar Presente à Luz, e não mais ao Si, é o Abandono do Si.

E é, portanto, o estado de Graça, que muitos de vocês são levados a manifestar, a irradiar, a Ser, além de todo
sentido, além de toda percepção, além de toda Vibração de qualquer elemento deste corpo, da pessoa que

vocês acreditam ser, até agora.
Dessa maneira, enquanto Arcanjo da Relação e do Amor, eu venho convidá-los a viver esse desprendimento

Final, disso ao que vocês acreditam manter.
A fim de estabelecê-los neste Abandono.

A fim de viver a Liberação, o Encontro com KI-RIS-TI, o Encontro com a Eternidade.
De maneira a serem os pioneiros desta etapa Final, de maneira a poderem Ser os ressonadores, Ser o

Coração, Ser o Amor.
Não procurar o Amor, mas Ser a Luz, que não é mais exterior, nem Interior, mas que É a sua natureza, em

Verdade, mesmo se este corpo opaco permanecer ainda algum tempo com vocês.

***

Eis as poucas palavras que eu tinha para transmitir a vocês.
Elas os convidam, pela Vibração e pela minha Comunhão, pela minha Presença ao lado de vocês, a soltar tudo

o que não é da Alegria, a soltar tudo o que pode ser sofrimento, a soltar tudo o que pode estar inscrito na
pessoa efêmera.

E a abrir os braços, e o Coração, ao que vocês São, a fim de Estar, Aqui e Agora, Hice Nunc, na Verdade
Absoluta da Morada da Paz Suprema.

A fim de poder, durante esta fase que está se abrindo, manifestar o estado de Graça, no qual irá se nutrir o
conjunto dos Irmãos e das Irmãs humanos, conhecendo-os ou não.

Enquanto Libertadores, pela Transparência e pela não ingerência da pessoa em meio ao que vocês São, irá se
manifestar a vocês o Encontro com CRISTO, o Encontro, como vocês jamais vivenciaram.

Levando-os à Dissolução de todo efêmero, e à sua Presença e instalação em meio à Eternidade, muito além
do Estado de Ser, muito além de uma Dimensão, muito além das suas Origens Estelares, muito além das suas

Linhagens.

***

Isso está acessível a partir de hoje, e vai, durante os próximos dias, demonstrar-lhes a Ação da Luz, se vocês
aceitarem soltar e serem Transparentes.

Lembrem-se de que nós estamos aí para vocês, de que vocês podem nos chamar a qualquer momento.
Haverá sempre um Ancião, uma Estrela, ou um Arcanjo, que estará aí.

Deste Encontro, desta Comunhão, desta Fusão, desta Dissolução, irá resultar a Shantinilaya.
O estado de Graça irá se tornar, então, não mais uma experiência, mas o seu estado, instalado na

permanência, mesmo se este corpo ainda permanecer sobre esta Terra.
Assim, enquanto Arcanjo da Relação, eu os convido à Paz, eu os convido à Comunhão, eu os convido à

Transparência, eu os convido a soltar tudo o que vocês acreditam ter.
Eu os convido a soltar o conjunto de tudo o que os faz resistir à Luz, resistir ao seu próprio Abandono e à

Verdade do Último.

***



Vivamos a Comunhão da sua Presença e da minha Presença, Aqui e Agora, na Alegria e na Paz.
Soltemos, juntos, todo sofrimento.

Soltemos, juntos, toda ilusão e todo efêmero.
Eu os convido ao coração do Coração, ao centro do Centro.

Eu os convido à Eternidade e à Beleza.
Eu os convido a se encontrarem.

Eu os convido a Ser esta Verdade que vocês São: o Amor.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Sementes de Estrelas, é tempo de rebentar, Estrelas.
Estrelas de Amor, iluminando a noite ilusória da pessoa, para o conjunto deste mundo.

Libertadores da Terra, sejam o Fogo e sejam Transparentes, forjem na Eternidade da Morada da Paz Suprema.
Soltem, e acolham a Luz de CRISTO, em Unidade e em Verdade.

O estado de Graça é um abrasamento, como uma miríade de Estrelas, vindo do centro do Centro, percorrendo
este corpo, restituindo-o à sua Magnificência eterna.

Vivamos a Água do Alto, o batismo do Espírito.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Vocês são convidados ao Casamento Final, à Festa de Luz.
Estado de Graça.

Liberdade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Lembrem-se: isso é agora, Hic e Nunc.
A hora do acolhimento da totalidade da Luz de CRISTO, na Unidade e na Verdade.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Eu estou ao lado de vocês, e eu estou em vocês, porque vocês Estão em mim.

Entre nós, nenhuma distância e nenhuma separação.
Eu os convido, porque vocês são os convidados das Núpcias de Luz.

Permaneçamos assim na nossa Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Além da escuta, além do acolhimento.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Além da Água, além do Fogo, na Terra Ressuscitada à sua Eternidade, eu vim transmitir-lhes o que vocês São.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou o que vocês São, e vocês São o que eu sou: ANAEL, Arcanjo.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Que a Graça seja a sua Morada, que a Paz seja eterna.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu saúdo em vocês a Beleza.



... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou ANAEL, Arcanjo, e eu rendo Graças à sua Graça, e eu acrescento a minha Paz à sua Paz.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Vocês que São, ao soltar, o Caminho, a Verdade e a Vida.
Vocês que soltam toda pretensão da pessoa, para não mais ser alguém, aqui, aí onde vocês estão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu rendo Graças ao seu Abandono.
Comunguemos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu saúdo em vocês o Amor.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.

***********

NDR: lembrete do encontro, marcado por MARIA e MIGUEL, para o equinócio de outono (de primavera, no
hemisfério sul) (para mais detalhes, consulte as suas intervenções):

MIGUEL, em sua intervenção de 18 de agosto de 2012: “... e eu marco então um encontro formal a fim de que
vivamos uma Comunhão, onde vocês estiverem sobre esta Terra, no dia 22 de setembro, às 22 horas [17h00 –

hora de Brasília; 21h00 – hora de Lisboa]. Esse momento será silencioso, não irá requerer qualquer
comentário, nem qualquer palavra da minha parte. Esse será um momento privilegiado de Comunhão conjunta

para a humanidade, assim como para cada um de vocês, com a minha Presença ...”
MARIA, em sua intervenção de 21 de agosto de 2012: “... eu voltarei no mesmo dia que o Arcanjo MIGUEL, e

eu os convido a se reunir comigo, onde vocês estiverem sobre esta Terra (ndr: no dia 22 de setembro). E
também, se isso lhes for possível, reunir-se entre vocês, porque CRISTO disse: “quando vocês estiverem
reunidos, dois ou três em meu nome, eu estarei entre vocês”. E nesse dia da vinda do Arcanjo MIGUEL é

também o dia em que, todos juntos, no Manto Azul da Graça e no instante presente, nós iremos acolhê-los uns
e outros. Isso poderá ser, conforme o seu uso do tempo e as suas ocupações, no momento que vocês
julgarem oportuno durante o seu dia, mas antes do Arcanjo MIGUEL. Eu não lhes dou tampouco horário

específico, mas eu terei a oportunidade de me exprimir também durante este dia ...”
Os horários correspondem à hora francesa no relógio. O link Décalage

Horaire(http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html) irá permitir-lhes deduzir o seu horário local.

***

1 – TERESA DE LISIEUX (11.04.2011 e 03.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/teresa-de-lisieux-11-de-abril-de-2011.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/09/teresa-de-lisieux-3-de-setembro-de-2012.html
*

2 – ARCANJO ANAEL (09.04.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/04/anael-9-de-abril-de-2012-autres.html

*

3 – MA ANANDA MOYI (08.04.2011, 06.06.2012 e 21.07.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/ma-ananda-moyi-8-de-abril-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/ma-ananda-moyi-6-de-junho-de-2012.html

http://www.portaldosanjos.net/2012/04/anael-9-de-abril-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/ma-ananda-moyi-8-de-abril-de-2011.html
http://www.lolo.free.fr/Divers/DecalageHoraire.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/06/ma-ananda-moyi-6-de-junho-de-2012.html
http://www.portaldosanjos.net/2011/04/teresa-de-lisieux-11-de-abril-de-2011.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/09/teresa-de-lisieux-3-de-setembro-de-2012.html


http://www.portaldosanjos.net/2012/07/ma-ananda-moyi-21-de-julho-de-2012.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1605

18 de setembro de 2012
(Publicado em 19 de setembro de 2012)

***

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

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

http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1605
http://portaldosanjos.ning.com/
http://www.portaldosanjos.net/2012/07/ma-ananda-moyi-21-de-julho-de-2012.html


ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120930_-_ANAEL.mp3

*

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amadas Sementes de Estrelas, eu saúdo, em vocês, a Eternidade.

Eu estou com vocês, e durante este período de tempo que eu vou dividir em três tempos.
Um tempo de Comunhão, livre, sem que qualquer linha de predação possa interferir.

Um segundo tempo onde eu irei expressar algumas palavras a fim de tentar fazê-los penetrar na essência da
transição em andamento.

E um terceiro tempo onde eu irei responder aos seus eventuais questionamentos com relação ao que eu vou
desenvolver.

Instalemo-nos, primeiramente, em um espaço de Comunhão e de Ressonância.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

O segundo tempo, em prosseguimento à nossa Comunhão.
Eu vou falar sobre o que, para vocês, representam as ideias, mas sustentadas pela Vibração da nossa

Comunhão, e que terão uma ação, diretamente, nos mecanismos da Ascensão.
Para isso, nós iremos ver como definir, do ponto de vista humano e do nosso ponto de vista, o que pode bem

significar Estar Vivo.
Quer seja do meu lado ou do lado de vocês, vocês definem a vida porque efetivamente vocês vivem,

percebem e sentem: tudo o que escapa ao que pode ser apreendido (pelos sentidos, pelo intelecto e pela
experiência) representa, na melhor das hipóteses, nada, e na pior, o vazio.

Estar Vivo é então, de algum modo, definido segundo o que é perceptível, segundo o que é experimentado, e
segundo o que pode ser, de uma maneira ou de outra, provado, conscientizado e memorizado.

Estar Vivo.
Alguns seres humanos vivenciaram (acidentalmente ou de forma inesperada) mecanismos levando-os a viver

fora desta forma, em outro corpo e em outra forma.
Independentemente da experiência, a irrupção da consciência humana, além do limiar do visível e do

perceptível, reflete-se (de maneira majoritária e importante) pela descoberta de um espaço, de um corpo e de
um tempo, não tendo estritamente nada a ver com o que era visível anteriormente.

ANAEL - 30 de setembro de 2012 - Autres Dimensions

http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20120930_-_ANAEL.mp3
http://www.portaldosanjos.net/?m=1


***

Sejam quais forem os qualificativos, todas essas experiências, quando elas são vivenciadas de maneira
positiva (o que é o mais comum), dizem a esses seres humanos que é neste corpo de carne que eles estão

mortos ou, não na vida ou, em todo caso, em uma vida limitada.
A experiência tem revelado não somente a sobrevivência, mas, além disso, a existência de um espaço e de um

tempo, de um outro funcionamento, onde o Amor e a Luz são onipresentes.
A Vida, naquele momento, não pode mais ser descrita do mesmo modo, devido à irrupção de uma nova

realidade no campo da Consciência.
Este vislumbre, do além, do limite visível, para vocês, humanos, é uma irrupção nos mundos suprassensíveis,

tão confinados como o de vocês, nomeados mundo astral ou mundo dos desencarnados.
Alguns seres humanos não param nesse estágio, vão mais longe, tentando, por sua vez, nesta Liberdade nova,

encontrar um limite.
Este limite é vivenciado como tal pela Luz do Amor (que não queima), visível à distância.

Alguns seres humanos, desafiando todos os tabus impostos pela sua crença anterior, pelos seres
encontrados, vão ousar ir além desta Luz, fundir-se ali e aparecer em um outro além onde a Luz não pode mais

ser distinguida enquanto distância ou localização.
O ser humano que jamais vivenciou esse tipo de experiência, não pode ali aderir, pela crença, pela história, ou

pela fé.
Aquele que acede ao mundo astral e que não vai além daí, considera que ele não pode existir além daí, depois

da Luz percebida a uma distância e em uma localização.
O ser humano que ultrapassa a Luz descobre ainda outra coisa.

Aquele que chega a esse estado de experiência irá considerar, inevitavelmente, que o mundo físico e o mundo
astral são apenas ilusões.

E ele somente irá considerar estar Vivo a partir daquele momento.

***

Existem limiares de percepção.
Esses limiares de percepção impedem-nos, daí onde vocês estão (exceto pela ação e pela saída no Estado

de Ser, exceto durante estados vivenciados pela Onda da Vida ou pelo Fogo do Coração, ou ainda pelo
despertar da Kundalini), de viver e de experimentar além do limiar de percepção.

Não existe um limiar de percepção, mas dois limiares de percepção.
O próprio intermediário parecendo mais leve, mais vasto, e de um Amor mais intenso do que é possível

experimentar abaixo do primeiro limiar de percepção.
Esses limiares de percepção foram denominados, há algum tempo, pelo Ancião IRMÃO K, os Véus do

conhecimento e da ignorância.
É também possível (através deste exemplo e através da Vibração) imaginar que o ponto de vista daquele que
está abaixo do primeiro limiar de percepção não pode, em caso algum, corresponder ao daquele que se situa

além do segundo limiar de percepção.

***

O que Vive, não é o que está abaixo do primeiro limiar de percepção.
O que Vive, não é o que está além do primeiro limiar de percepção.

O que Vive, não é, tampouco, somente, o que está além do segundo limiar de percepção.
Seja qual for a experiência, a sua intensidade, o que Vive é o que é os três, ao mesmo tempo, no que lhes

concerne.
No que se refere a nós, nós, Arcanjos, o nosso limar de percepção inferior cessa no que vocês chamam de 3ª

Dimensão Unificada.
O seu território não nos é perceptível, no sentido em que eu acabo de mostrá-lo.

Somente os sinais indiretos, mostrando simplesmente as zonas de Luz e as zonas sem Luz, podem ser
interpretáveis.

Esta interpretação nada tendo a ver com os seus meios de interpretação.

***



Estar Vivo é passar, sucessivamente, os dois limiares de percepção: é ter, de algum modo, percorrido três
espaços, três tempos, três lógicas diferentes.

Cada um envolvendo, à sua maneira, o anterior, mas não o excluindo, em nenhum caso, exceto nas franjas mais
densas situadas abaixo do primeiro limiar de percepção: o seu mundo físico.

Estar Vivo, como isso irá lhes parecer em breve, é não mais estar confinado por qualquer limiar de percepção,
é não mais ser dependente nem de um espaço, nem de um tempo, nem de uma forma, nem de uma mudança.

E, no entanto, é Ser tudo isso ao mesmo tempo.
As experiências, fora daquelas que eu acabo de descrever com relação à sua vivência (sejam quais forem as

manifestações), reproduzem e têm reproduzido, durante um ano, as experiências (múltiplas, possíveis) de
Comunhão, de Fusão e de Dissolução.

Cada uma dessas possibilidades, separadas da outra por um limiar de percepção, do encontro dos Duplos,
instaurou, sobre o seu mundo, o que eu chamaria de Linhas sagradas reproduzindo uma forma de tela matricial

Liberada.
O estabelecimento da Merkabah interdimensional coletiva e das Linhas sagradas, entre as quais se conta
o Antakarana coletivo, permitiu (com a sua contribuição, com aquela da Terra e aquela do conjunto dos

Representantes da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres), neste dia, a eliminação total das Linhas de
predação, restituindo-os à sua Eternidade, à sua autonomia, enquanto Filho Ardente do Sol.

Os efeitos materiais aguardados sobre este mundo onde vocês estão, vão se atualizar e se tornar mais
intensos, mais perceptíveis, mais sensíveis, traduzindo-se, paralelamente, pela imersão, na sua realidade mais

densa, dos mecanismos que vocês já experimentaram, dos nossos Mundos no seu mundo.
Este Encontro, individual e coletivo, realizado em vocês como no exterior de vocês, reunificou a Vida, dando

conta e o testemunho da sua Ascensão e Transição.

***

Dos nossos Encontros, dos seus Encontros, irão aumentar a Alegria e a Translação da sua própria consciência,
além de qualquer limiar de percepção, com, a posteriori, o que irá lhes parecer extremamente simples e fácil:

do mesmo modo que, sobre o seu mundo, vocês passam do sono ao acordar, ou do despertar ao sono.
A estabilidade e a tranquilidade da sua consciência, aqui e agora, aí onde vocês estão, irão lhes permitir

verificar o que é Estar Vivo, levando-os a redefinir, a reposicionar, o conjunto das percepções, o conjunto do
que vocês nomeiam “mundo”.

Esse processo realizar-se-á o mais naturalmente possível, a partir do momento em que vocês apreenderem e
viverem o fato de que esta Translação da consciência, esta Transição e esta Ascensão, não dependem, de
forma alguma, de uma ação da sua pessoa, evitando assim qualquer mecanismo de resistência (se não, de

predação).
Estar Vivo começa além das suas experiências, além dos estados da Última Presença, e além do estado que

está além de todo estado: o Absoluto com forma.
Vocês irão descobrir o que significa Estar Vivo, além do seu mundo.

Aí estão, então, as palavras e as Vibrações que eu tinha para transmitir a vocês.
Se, em relação aos elementos que eu nomeei e descrevi, existirem, em vocês, questionamentos, então, eu os

escuto.

***

Pergunta: uma experiência de Amor indizível entra no contexto dos limiares de percepção que você
definiu?

O Amor pode ser indizível, seja qual for o limiar de percepção, mesmo aí onde vocês estão.
É extremamente possível que vocês sejam em grande número tendo vivenciado este Amor indizível.

Independentemente das experiências, elas apenas permanecem experiências, já que, em última análise, vocês
sempre voltam a este mundo.

Só o Absoluto elimina, de imediato, qualquer questionamento, por si só.
Disso que eu falo não é mais somente uma experiência, nem mesmo uma memória, mas é uma realidade que

escapa ao seu tempo.
Dessa maneira, então, as experiências (como esta ou como outras) serão substituídas por um estado que faz

alterar radicalmente o Estar Vivo.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.



***

Eu vou terminar com essas palavras: o que aconteceu, hoje, permite a reinstalação deste mundo na sua
sacralidade.

Eu evoquei as Linhas sagradas existentes sobre a Terra, na sua Dimensão nova.
O fim da predação autoriza, e permite, e realiza, a Fusão do Coração com a Merkabah interdimensional,

conectando o coração do Coração com o centro do Centro.
A Ascensão está realizada e concluída.

Pela Vibração da nossa Comunhão, eu rendo Graças à Luz, pelo seu acompanhamento na nossa Comunhão
isenta de Linha alterada.
Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Eu lhes digo até breve. 

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

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amados Libertadores, que o Amor e a Graça sejam a sua Morada.

Eu venho a vocês a fim de responder aos seus questionamentos e interrogações referentes ao que vocês
vivem e ao período que vocês vivem sobre esta Terra.

Assim, então, eu os escuto.

***

Pergunta: a necessidade de deixar este efêmero é um desejo da personalidade ou uma realidade?

Bem amado, eu o remeto para isso ao que foi expresso, desde alguns anos, e referente à tensão para o
Abandono, pela Estrela HILDEGARDA DE BINGEN (ndr: sua intervenção de 25 de outubro de 2010 na coluna

“mensagens a ler”) (1).
Na realidade, é preciso que esse anseio, que esse desejo (ou a expressão de uma impaciência, qualquer que

seja), com relação ao efêmero deste corpo, não seja, em alguma parte, uma fuga, mas, sim, esta tensão para o
Abandono.

Tudo é possível.
Ainda mais quando as ligações, em relação ao efêmero, como vocês sabem disso, tornam-se menos estritas,

para muitos de vocês.
As suas experiências, os seus estados, as suas capacidades para viverem algumas alterações da consciência
ordinária, apresentam-se como uma forma de desapego (e não de outra coisa) do que é efêmero, em prol da

Eternidade.
Entretanto, viver esta necessidade, esta tensão, este desejo, encontrar-se-á confrontado, inelutavelmente, com

a realidade da saída do efêmero.
É apenas naquele momento que você poderá, de algum modo, avaliar se isso era, para você, uma fuga ou uma

realidade.
Eu diria, para resumir, que isso é diferente para cada um de vocês, mas que existe uma proporção relativa

dessas duas coisas, em cada um de vocês.
Cabe a vocês determinar o teor e a parte relativa.

Mas lembrem-se de que a Ascensão se faz Aqui e Agora.
Este Aqui e Agora os faz descobrir a Verdade Absoluta e os afasta então da verdade relativa.

Mas, para isso, é preciso que isso seja um mecanismo natural e não um mecanismo visando fazê-los evitar
problemas ou então viver o que eu denominaria (e o que vocês poderão denominar) uma fuga da realidade.
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A única solução não está, finalmente, no fato de ver uma necessidade ligada ao ego, ou de ver uma tensão da
mente para este Abandono, mas, muito mais, de viver o que vocês têm de viver, naquele momento.

A Luz, pela sua Inteligência, pelo seu Abandono do Si, realiza tudo isso, sem qualquer questionamento.

***

Pergunta: por que eu não sinto medo algum de esvaziar?

Considerar que existem medos de esvaziar corresponde, sempre, a uma visão da própria personalidade.
Você se coloca então, você mesmo, como proprietário dos seus próprios medos: você mantém, dessa

maneira, as resistências.
Tudo ao que você se opõe, fortalece-se.

É por este motivo que o termo “Abandono do Si” foi escolhido intencionalmente.
Do mesmo modo que eu, no devido tempo, amplamente comentei e expliquei o Abandono à Luz.

O que a sua personalidade jamais chegará a apreender é que, a partir do momento em que ela cessar de agir e
de interagir com as circunstâncias deste mundo, a Inteligência da Luz, a Vontade da Luz, a Supremacia da Luz
vai guiar a sua vida, sob a influência da Graça, da Providência, e de um estado onde nada pode interferir com a

Luz.
 A interferência com a Luz virá, sempre, de vocês, e somente de vocês apenas.

Eu não falo, evidentemente, de considerações coletivas, ligadas ao sistema de controle do mental humano,
mas ao seu sistema pessoal de medo.

Enquanto vocês tiverem a impressão de que é preciso reagir ou combater alguma coisa, vocês não podem
viver o Absoluto.

O princípio de ação/reação (quaisquer que sejam a expressão e a manifestação) será sempre o reflexo da
dualidade, e dos mecanismos da dualidade, em ação.
Deste modo, então, ver os seus medos é uma coisa.
Querer combater os seus medos é uma outra coisa.

Porque quem luta será sempre a personalidade que está sempre integrada sob o princípio de dualidade, de
ação/reação, de karma, de doença ou de saúde.

Isso não se refere, em nada, ao que você É.
O primeiro passo é então ver claramente esses obstáculos e compreender que você não É esses obstáculos e

que nada do que você É pode ser alterado por esses obstáculos, de maneira alguma.
A superação ou a transcendência do medo pode ocorrer por uma reação.

É muito lógico querer apagar ou transcender tal medo, ou aquele outro medo, mas isso será sempre a ação da
dualidade, do efêmero e da personalidade.

Colocar-se, decididamente, de forma diferente, em meio ao Absoluto, faz desaparecer instantaneamente
qualquer medo.

Mas, para isso, é preciso passar pelo medo primordial do seu próprio desaparecimento.
Mas isso não acontece lutando, isso não acontece resistindo: isso acontece Abandonando-se.
Enquanto vocês acreditarem conduzir uma pessoa, uma vida, a Luz não pode conduzir vocês.

Os medos se manifestam, para a consciência, pela própria ação da Onda da Vida.
Se a Onda da Vida tiver nascido, ela encontra o bloqueio existente ao nível dos dois primeiros centros de

energia (ndr: primeiro e segundo chakras) e então, naquele momento, os medos inerentes à pessoa irão se
manifestar.

O medo decorre então da liberação da Onda da Vida e da sua subida ao longo das suas estruturas.
Não há face a face com os seus próprios medos, de maneira fundamental, enquanto a Onda da Vida não tiver

encontrado a consciência, eu diria, dos dois primeiros centros de energia do corpo.

***

Pergunta: é normal sentir-se em Paz e viver, mesmo assim, momentos de raiva?

Isso não é nem normal, nem anormal.
Isso corresponde ao seu posicionamento “precisamente”, eu diria, entre um estado e outro.

Eu os lembro de que a estabilização, ou o estabelecimento, em meio a uma consciência, ou em uma não-
consciência denominada a-consciência, apenas pode ocorrer quando houver Abandono do Si.

Enquanto o Abandono do Si não for inteiramente vivenciado (justamente, pelo despertar da Onda da Vida, pela
travessia dos dois primeiros centros energéticos, ou pela colocação completa do Manto Azul da Graça sobre

os seus ombros), vocês ficam submetidos a essas oscilações e a essas flutuações.
Somente aquele que é Absoluto passa, sem qualquer problema, de um estado ao outro, sem qualquer

dificuldade, sem qualquer alteração do que ele É.



***

Pergunta: poderia desenvolver sobre o Som do Absoluto?

O Som do Absoluto corresponde simplesmente ao momento em que o Antakarana é inteiramente forrado de
partículas Adamantinas, realizando, não somente o Canal Mariano individual, mas, sobretudo, a conexão ao

Canal Mariano coletivo.
É naquele momento que pode existir o que é nomeado “Som do Absoluto”.

***

Pergunta: o som agudo percebido nos dois ouvidos cessa quando se torna Absoluto?

Não.
O Absoluto não tem necessidade desses sons.

Os sons refletem a elevação Vibratória, em relação com o Nada (Canto da alma), traduzido
pelo Antakarana (Cordão Celeste) e pelo Canal Mariano.

O fato de ser Absoluto com forma não libera esta forma de sons ligados ao Estado de Ser.

***

Pergunta: esses sons podem ser provocados por um acidente?

Isso não é, bem amado, o mesmo tipo de som.
Do mesmo modo que existem alterações do ouvido, ou do cérebro, ou vasculares (traduzindo-se pelo

aparecimento de sons patológicos), o Som jamais é isolado no contexto Vibratório: ele é acompanhado, é
claro, pela percepção (no mínimo) da Coroa Radiante da cabeça.

Ele não pode ser confundido com um som isolado, associado a uma patologia.
Qualquer que seja o acontecimento, aparentemente causal, se esse som for acompanhado das flutuações

habituais (variações nos diferentes ciclos da Terra, e do dia, e da noite, e do mês), se ele for acompanhado da
percepção clara da Coroa Radiante da cabeça, qualquer que seja o acidente parecendo inicial e causal, ele

está ligado à abertura Vibral.
Se não existir nenhuma dessas percepções Vibrais, associadas à Coroa Radiante da cabeça, nem a uma das

manifestações que seja conhecida de vocês, então, esse som nada tem a ver com o Som da alma.
A diferença é muito simples de fazer, entre um som dito patológico e um Som ligado a uma Abertura.

Os sinais de acompanhamento são extremamente presentes em um Som ligado à Abertura, o que não é o
caso para um som ligado a um acidente ou a uma patologia.

***

Pergunta: podemos chamar os Arcanjos a qualquer momento?

Bem amado, isso foi dito: o Alinhamento coletivo, que vocês vivem ou realizam, pode também ser
acompanhado de qualquer forma de Alinhamento: no momento em que a Luz chama vocês, ou no momento

em que vocês mesmos a chamam, com qualquer Entidade de Luz que seja.
Simplesmente, durante o Alinhamento coletivo, foi solicitado a vocês para chamar, mais especificamente,

MARIA e MIGUEL.

***

Pergunta: qual é o seu papel específico na Ascensão?
Bem amado, isso nos remete a uma apresentação, muito antiga, tendo começado, da minha parte, antes das
Núpcias Celestes e, portanto, antes do Conclave Arcangélico (ndr: intervenção de 08 de julho de 2009) (2).
O lugar de cada Arcanjo (resumindo e simplificando) é uma Vibração específica que está presente, no que

vocês São, porque nós Estamos em vocês, do mesmo modo que vocês Estão em nós, mas vocês se
esqueceram disso.



A colocação em ressonância da minha Radiância e da minha Vibração trabalha no Coração Ascensional,
trabalha (mais especificamente, durante este período) no que é a minha função de Arcanjo da Relação e do

Amor.
Eu permito então, pela minha Presença em vocês, facilitar o desenvolvimento do Coração Ascensional, neste

período.
Do mesmo modo que eu fui o Embaixador do Conclave Arcangélico, enquanto Arcanjo da Relação, cada

Arcanjo Vibra, em vocês, em uma tonalidade específica, correspondendo a um dos chakras, mas, também, a
uma das Portas e a uma das Estrelas, assim como aos Novos Corpos.

Eu o convido, para isso (para não ir mais longe na minha resposta), a ler o que foi escrito sobre o princípio de
conexão com os Arcanjos (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar / os Selos dos 7 Arcanjos principais” ou

ainda “butique / brochuras / Os 7 Arcanjos principais”) (3).

***

Pergunta: sentir o efeito da Onda da Vida difundir-se no corpo como um gozo releva de um bloqueio desta
Onda no nível do primeiro chakra ou da sua estabilização?

Nem um, nem outro: a Onda da Vida não tem que estar estabilizada nesse nível.
O gozo (o Êxtase) corresponde, efetivamente, ao encontro entre a Onda da Vida e, sobretudo, o primeiro

chakra, dando percepções perfeitamente semelhantes a um êxtase ou a um gozo.
Mas lembre-se de que a Onda da Vida não tem que permanecer aí.

Conforme as pessoas, ela vai permanecer, ali, mais ou menos muito tempo.
Hoje, aqueles que vivenciaram a Onda da Vida nos primeiros tempos da Liberação da Terra, não ficam mais
neste Êxtase porque a Onda da Vida saiu de novo e se fundiu com o Coração, com o Bindu, e realizou, em
meio ao Canal Mariano (e por intermédio das ligações existentes entre as Estrelas Cardeais da cabeça e os

Pilares do Coração), a descida da Merkabah Interdimensional pessoal, no Coração.  
Dessa maneira, então, a Onda da Vida, passando pelo Êxtase do primeiro chakra, é uma etapa, mas não uma

finalidade.
Isso não traduz nem bloqueio, nem estabilização, mas uma etapa.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Filhos da Luz, bem amados Libertadores, eu peço a vocês
para aceitar a minha Bênção, as minhas saudações e eu lhes digo: até uma próxima vez.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.

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

1 – HILDEGARDA DE BINGEN (25.10.2010)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/hildegard-von-bingen-estrela

*

2 – ARCANJO ANAEL (08.07.2009)
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-8-de-julho-de-2009-autresdimensions-saindo-da-

ilusa
*

3 – ‘Os Selos dos 7 Arcanjos principais’ [Protocolo]
http://portaldosanjos.ning.com/group/autresdimensions/forum/topics/serie-protocolos-os-selos-dos-7-arcanjos-
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principais

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1644

15 de outubro de 2012
(Publicado em 16 de outubro de 2012)

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com
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Anaël - 29 octobre 2012 from Les Transformations on Vimeo.

Link para o áudio MP3 em português para ouvir conectado:
http://bit.ly/16VdmS2

 Link para o áudio MP3 em português para download:
http://bit.ly/14TK99k

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos de Luz, que a Paz, o Amor e a Verdade se estabeleçam em vocês.

Permitam-me, primeiramente, instalar-me, em vocês, em um momento de Comunhão e de Fusão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu vou, pelas palavras e pela Vibração, tentar exprimir a vocês uma série de elementos referentes ao que
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vocês nomeiam a vida e a morte.
A consciência do ser humano, na encarnação, sobre este mundo, traduz-se por um aparecimento em meio ao
mundo (chamado de nascimento) e por um desaparecimento em meio ao mesmo mundo (nomeado a morte).

Vocês têm o hábito de nomear “a vida” o que se desenrola entre o seu nascimento e a sua morte.
O mundo é Vivente.

Existe (através da história, da memória) um mundo, cuja vida parece permanente, exprimindo-se através de
ciclos qualquer que seja sua duração (anual, diária, semanal, mensal) ou de ciclos muito mais longos,

denominados ciclos de precessão dos equinócios.
A Terra se aproxima do fim de um ciclo precessional traduzindo-se pela passagem do conjunto do sistema

solar por um alinhamento com o centro galáctico nomeado Alcyone ou A FONTE.
O impacto de um alinhamento, qualquer que seja, é um reajustamento ocorrendo tanto em vocês (durante os
seus próprios Alinhamentos) como no conjunto deste sistema solar preparando-se para o seu alinhamento.

Este alinhamento sempre traduziu o fim e o início, concomitante, de um a outro ciclo.
O habitual é, para vocês, na encarnação, nomear “vida” o que lhes parece animado, o que lhes parece crescer
depois diminuir, aparece depois desaparece, na escala de um dia (para o Sol), na escala de uma vida animal,

vegetal ou humana.

***

Desde mais de um dos seus séculos, existiu, sobre esta Terra, inúmeros testemunhos de um Além.
Isso começou desde então mais de cem anos com o aparecimento dos primeiros testemunhos referentes ao

Além.
Este Além não é tão diferente do seu, ou seja, do espaço onde vocês vivem.

Alguns seres humanos guardam lembranças conscientes, contatos conscientes, com este Além.
Durante o fim do século XIX e no século XX apareceu então uma série de processos (um deles foi nomeado

espiritismo) propiciando intervir e se expressar, de diferentes modos, espíritos desprovidos de corpo (tal como
vocês entendem isso) a fim de entregar-lhes certo número de informações.

Naquela época, a comunicação, difícil, com este Além apenas se referia (até tempos extremamente recentes
correspondendo aos anos 80), única e especificamente, ao plano astral.

Esse plano astral pertence à matriz falsificada.
Trata-se simplesmente de uma gama de frequências que lhes é inacessível, aos sentidos como à consciência

(pelo menos, ordinariamente).
Progressivamente, vários seres, no curso do fim do século XIX e no século XX, contataram essas entidades,

esses espíritos, esses seres e (através desses contatos e dessas comunicações) tiveram informações
relativas à persistência da consciência além do que vocês nomeiam a morte.

Todos esses testemunhos foram, até uma época recente do seu tempo, testemunhos do pós-vida
correspondendo a um sentimento e a uma percepção, muito mais importante, dos mecanismos da vida em

meio a um corpo.
Havia uma forma de continuação, além da morte, em meio a uma identidade que persistia, fazendo com que

muitos seres humanos em contato com esses planos pudessem encontrar, comunicar-se com seres falecidos
da sua própria família, ou com entidades tendo deixado o plano terrestre visível, mas evoluindo em meio a um
mundo mais leve, mais agradável, muitas vezes descrito, e cada vez mais descrito, por seres tendo vivenciado

experiências chamadas de “morte iminente”.
As lembranças relatadas por esses viajantes insistiram no fato de que a morte em nada é um desaparecimento

do que quer que seja, mas simplesmente uma mudança de ambiente Vibratório, sem alteração prévia de
identidade.

Existe então uma forma de continuidade entre o que lhes é visível, e o que lhes é invisível, nomeado “astral”.

***

Nós insistimos (desde o início da reunião do Conclave Arcangélico até a sua dissolução) sobre a existência,
muito além desta continuidade, de outras esferas que, até os anos de 1950 e, sobretudo, de 1980,

permaneceram inacessíveis à grande maioria da humanidade e mesmo àqueles que morriam e que evoluíam
no que vocês chamam de Além.

Alguns Seres (que muitos são, hoje, Anciãos ou Estrelas) transmitiram lembranças muito mais importantes e
muito além dessas esferas astrais, insistindo em uma noção de descontinuidade, na noção de uma identidade
não imobilizada, com possibilidades da consciência não se encontrando sobre a Terra como no plano do Além

astral.
Muitos de vocês, desde alguns anos, viveram (por mecanismos diversos que lhes foram explicados

amplamente) encontros com outros planos situando-se além do astral.
Alguns elementos permitindo-lhes diferenciar o tipo de contato foram expressos a vocês pelo Ancião, SRI

AUROBINDO, há alguns meses, dando-lhes referências em meio ao que lhes era não percebido, não visível, e



que se torna hoje assim (ndr: ver a sua intervenção de 21 de maio de 2012) (1).
O que existe, além do astral, qualquer que seja o estado Dimensional, dão-lhes conta de mundos que eram
desconhecidos para vocês, inacessíveis pelos sentidos e inacessíveis pela consciência ordinária, mesma

aquela do Si.
A destruição de uma série de fatores isolantes (no nível do sistema solar, como no nível deste planeta, como

no nível dos seus próprios envelopes sutis) tornou possível um outro modo de comunicação, muito além deste
Plano em que vocês estão, muito além do Além astral.

Isso tinha por objetivo preparar a sua consciência a esta noção de descontinuidade para permitir-lhes encontrar
ou reencontrar o que vocês São, além de toda Ilusão, de toda encarnação, de toda Dimensão e isso, de toda

Eternidade,
Muitos elementos foram comunicados a vocês, muitas experiências foram vivenciadas, muitos estados foram

aproximados ou estabilizados.

***

O que está chegando sobre esta Terra, o que se desenrola sob seus olhos, na sua carne, nada mais é do que
o desaparecimento das zonas mais densas que vocês nomearam “vida” e “morte”.

Este desaparecimento se acompanha de uma translação da consciência em meio a outro ambiente
estritamente nada mais tendo a ver com este mundo e com seu Além astral.

O que é para viver é um nascimento.
Muitas imagens foram tomadas.

Muitas parábolas foram dadas a vocês, neste mundo onde vocês estão (qualificado de Maya por muitos
ensinamentos védicos, autênticos e historicamente os mais antigos), e lhes propuseram desconectar-se, sem

rejeitá-lo, de uma parte do que aparece à sua consciência, pelos sentidos e pela vida tal como vocês a
nomeiam em si.

Muitos de vocês atingiram esses estados, vivenciaram-nos e os integraram.
 Do mesmo modo que alguém que experimenta a morte iminente traz, da sua experiência, a imortalidade,

pondo fim ao medo da própria morte, já que a morte não é um fim, mas sim uma continuação, em outro registro
de Vibração.

Disso que lhes falo não é nem a vida, nem a morte, menos ainda uma alternância ou ciclos, mas sim a
invariabilidade do que vocês São, além de todo ciclo, de todo sistema solar e de toda Dimensão.

Isso foi nomeado Absoluto.
Preliminarmente, foi-lhes proposto viver uma série de estados da consciência, pondo fim à própria Ilusão.

Para alguns de vocês, a Ilusão do mundo desapareceu.
Para a coletividade humana encarnada, a Ilusão do mundo está, é claro, sempre presente.

As diferentes fases propostas desde o Conclave Arcangélico (Núpcias Celestes, Etapas, Fusão dos Éteres,
Liberação do Sol, Liberação da Terra e a Liberação de vocês) visam pôr fim, de maneira coletiva, à Ilusão.
A Liberação da Terra (assim como, previamente, a Liberação do Sol) firma a Liberação do sistema solar,

anterior e concomitante, em certa medida, com o Alinhamento Galáctico com Alcyone.
O que é para viver não é, portanto, nem a vida, nem a morte, nem uma experiência, nem um estado, mas sim o

desaparecimento da ilusão coletiva, o desaparecimento de crenças, o desaparecimento dos sistemas de
predação, como anunciado e realizado por SÉRÉTI (ndr: sua intervenção de 30 de setembro de 2012) (2).

***

Hoje, sobre esta Terra, não existe qualquer obstáculo à realidade da própria Ascensão, visando fazê-los, se
vocês o desejarem, sair de todo ciclo, de todo nascimento e de todo renascimento.

A etapa atual da Terra, que começa amanhã, e principalmente depois de amanhã, quando o Arcanjo MIGUEL
tiver definitivamente terminado a sua ação, deixará então lugar à ação, terminal e final, do Arcanjo URIEL,

correspondendo à reunião dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse em meio ao Éter, correspondendo, no seu
Templo, ao desenvolvimento completo do Coração Ascensional.

Assim como vocês se esquecem do sono ao despertar pela manhã, assim como vocês se esquecem dos
seus sonhos depois de certo tempo, assim como as lembranças do seu passado apagam-se

progressivamente com o tempo, do mesmo modo, o último trabalho do Arcanjo URIEL é o de zelar pela
estabilidade da sua Presença permitindo, pela tranquilidade, pela paz e pela serenidade, viver o Alinhamento

Galáctico, a modificação dos seus Céus, sem apreensão, sem angústia e sem inquietude.
As únicas inquietudes possíveis pondo fim à sucessão de vida / morte, de nascimento / renascimento, são

simplesmente os últimos apegos da personalidade a ela própria, não resultando mais da existência de Linhas
de predação, mas, muito mais, exclusivamente, de um mecanismo nomeado o hábito.

***



O ser humano na encarnação é obrigado, pelas próprias condições da sua vida, a submeter-se aos hábitos.
Os hábitos (vocês os conhecem, todos vocês, que isso seja as necessidades fisiológicas, que isso seja as

suas atividades mais ordinárias como as mais habituais) repetem-se incessantemente, dia após dia, mês após
mês, ano após ano, ao longo do que vocês chamam de “sua vida”.

Esta sucessão e esta repetição de elementos cíclicos correspondem ao confinamento em meio a um tempo
linear: passado, presente e futuro.

A sua consciência (enquanto ela não for encontrada, no seu Absoluto) vai considerar, por esse olhar particular,
uma linearidade presente, mesmo além do Além astral.

Isso simplesmente não é possível.
Não existe qualquer hábito em meio ao Absoluto.

As circunstâncias e as condições de vida, tais como vocês as conhecem (que isso seja na vida, aqui, ou nos
mundos astrais, quando da morte), simplesmente não irão mais existir, levando-os a descobrir, uma vez

passado o choque, o que vocês São, na Verdade.
O objetivo do que foi nomeado, à época, pelo Comandante dos Anciãos (ndr: O.M. AÏVANHOV), os “maus

rapazes” (ou, se vocês preferirem, alguns povos das Estrelas tendo realizado o confinamento), foi, além das
técnicas empregadas no nível do sistema solar, o de manter (no nível da sua individualidade, da sua

personalidade) alguns Véus ocultando a Verdade de vocês.
A ocultação da Verdade induz à falta, induz à repetição e induz ao medo.

O medo é o resultado do hábito.
Contrariamente ao que vocês poderiam imaginar, supor ou pensar, vocês procuram o hábito como meio de

preservá-los do medo e é, no entanto, o próprio hábito que cria o medo.
Um hábito, qualquer que seja, apenas faz colocá-los frente a atos automáticos, a atos repetitivos, cuja única

estratégia é fazê-los evitar o desconhecido e guardá-los disso.
Isso não pode existir em meio aos Mundos Livres, não submissos a qualquer linearidade do tempo, nem a

quaisquer forças nomeadas gravitacionais.

***

O que os aguarda não é a morte.
O que os aguarda não é um nascimento, mas, realmente, uma Translação Dimensional.

Do mesmo modo que vocês se encontraram, em algumas circunstâncias, frente a um desconhecido, frente a
um imprevisto, frente a algo que não era esperado, resta-lhes, passado o momento de espanto, realizar o que

vocês São, para o conjunto da coletividade humana.
Tendo realizado o que vocês São, cada um irá permanecer Livre para prosseguir os ciclos de vida e de morte,

entretanto, sem interrupção da consciência.
A aproximação da Luz (realizada durante uma geração) permitiu os processos das experiências vivenciadas,

permitiu preparar a chegada da Luz.
Aquele que abandona os seus medos e que vê claramente o que se desenrola, doravante, sobre esta Terra,

apenas pode apreender o que se desenrola na sua totalidade, na sua Realidade, e na sua Verdade.
A ação dos Cavaleiros, a ação dos Elementos, vem então concluir o trabalho de dissolução da matriz, da

dissolução das Linhas temporais, como das Linhas de predação.

***

Existe, em cada ser humano encarnado presente sobre este mundo, a possibilidade, inerente à própria
estrutura, de reconectar-se a esses Mundos, além do astral.

Lembrem-se de que somente a noção de hábito (criada pelo próprio medo) os impede de ver ainda o que nos
concerne, mesmo se para uma quantidade cada vez mais considerável de vocês, houver manifestações que

não enganam.
O contato com as outras Dimensões torna-se cada vez mais frequente.

A presença e a revelação das suas Linhagens, diretamente ligadas aos quatro Cavaleiros, informam-nos sobre
a sua Vibração essencial.

Os contatos feitos pelo Canal Mariano, assim como a ascensão da Onda da Vida, permitem-lhes apreender
que vocês não são nem o que vive, nem o que morre.

Esta deslocalização da consciência, em relação ao conceito de pessoa e de indivíduo, é um elemento
importante (que ocorreu e que ocorre e que irá ocorrer na sua consciência) permitindo, pela própria vivência

disso, extraí-los desta noção de vida e de morte, de hábito e de medo.

***



Somente o que está apegado, em vocês (por hábito, eu o especifico, e não por mágoa e não por memória),
somente o hábito, doravante, mantém-nos na perpetuação dos reflexos normais entre a vida e a morte, tais

como vocês os concebem.
As necessidades fisiológicas, como vocês as definem, modificam-se.

A Estrela HILDEGARDA DE BINGEN abordou amplamente isso com vocês, com relação à alimentação (ndr:
sua intervenção de 03 de outubro de 2012) (3).

É o mesmo para o conjunto das funções fisiológicas e, eu diria até, psicológicas, que vocês são levados a
viver.

As síndromes de perda, as síndromes de medo (que ainda são vivenciadas por alguns de vocês), são apenas
a tradução do abalo das suas convicções mais íntimas, das suas crenças mais íntimas.

A Translação Dimensional (como nós lhes explicamos) não pode acontecer pelo medo, não pode acontecer
pelo hábito.

O Amor, a Luz Vibral, põe fim ao medo e ao hábito.
Não são vocês que combatem o medo ou os hábitos: eles desaparecem sozinhos.

Durante o seu desaparecimento ocorre então (na sua consciência como neste corpo) uma série de
modificações, tornando-se cada vez mais intensas, com relação às necessidades e aos desejos, com relação

à própria evolução da consciência ordinária.
Ela, de fato, tende a extinguir-se durante os tempos independentes do seu sono, ocorrendo, ou de maneira

imprevista, ou durante os seus Alinhamentos.
Esses momentos não são para interrogar quanto a um eventual significado, quanto a um eventual sentido, mas

saibam que eles traduzem, realmente, a ocultação do efêmero, a ocultação dos hábitos, e a ocultação dos
medos.

***

Esses tempos que se abrem (terminando a intervenção de MIGUEL e os seus Alinhamentos com ele) irão se
refletir, para um número cada vez mais importante de vocês, por ocultações totais da consciência ordinária.

Esta ocultação da consciência ordinária (que não é nem uma fase do sono, nem uma fase da vigília, nem uma
fase da Comunhão com as outras Dimensões) representa a ruptura dos seus últimos hábitos referente a este

corpo e a esta vida.
Isso é um mecanismo normal referente à Translação Dimensional e devendo culminar no mecanismo nomeado

“a estase”.
O preâmbulo que vocês vivem (esse preâmbulo ocorrendo não importa como e, cada vez mais, de maneira

independente dos seus Alinhamentos) não deve, em caso algum, alarmá-los sobre o que quer que seja.
Vocês irão constatar, aliás, cada vez mais facilmente, que esses momentos de ocultação da consciência
ordinária (enquanto sabendo que vocês não dormem, enquanto sabendo que vocês não estão em outros

lugares, nem mesmo aqui), esta deslocalização total sem possibilidade de relocalização é, muito exatamente, o
que corresponde aos momentos que eu qualificaria de finais, da Última Presença, permitindo-lhes, quando
chegar a hora, encontrar o Absoluto e ali se estabelecerem (se isso for a sua consciência, em um corpo ou

sem corpo, em uma Dimensão ou sem Dimensão).
Dessa maneira, então, a qualidade e a quantidade da ocultação da consciência irá se traduzir, por sua vez, por
modificações cada vez mais sensíveis da sua vida e da vida deste corpo, que isso se refira às necessidades,

que isso se refira aos polos de interesse e que isso se refira ainda às suas concepções, às suas percepções e
ao seu modo de ver e de levar a sua vida.

Assim, então, esse processo de perda de hábito e de ocultação da consciência irá pôr fim, para muitos de
vocês, à interrogação do sentido da vida e do sentido da morte.

Vocês irão passar então de um sistema binário (alternância vida / morte) a um sistema Unitário ou um sistema
Absoluto, dessa forma.

Isso representa os elementos principais que eu tinha que lhes transmitir referentes à vida e à morte, em relação
ao período que vocês vivem.

Naturalmente, o desaparecimento das franjas de interferência, o desaparecimento dos sistemas de controle do
mental humano, assim como o desaparecimento dos últimos Véus (coletivos e individuais), realizados pelo fim

das últimas Linhas de predação (pessoais e coletivas), vai levá-los, progressiva ou brutalmente, a perceber
essas ocultações de consciência.

***

O que convém fazer é, justamente, deixar acontecer o que se desenrola.
Não há melhor maneira de preparar o momento final da Terra senão percebendo o que acontece, deixando

isso trabalhar, em vocês.
Se vocês ousarem, nesta fase específica, não buscar sentido ou significado, se vocês ousarem imergir-se, na
totalidade, nisso que ocorre, vocês irão constatar facilmente que não somente vocês não desaparecem, mas



que vocês estão mais despertos, mais conscientes, eu diria, como vocês jamais estiveram, tanto neste mundo
visível como na sua contraparte astral invisível.

Mesmo aqueles tendo feito experiências chamadas de “morte iminente” e tendo trazido esse sentimento de
Amor indizível, esta coloração particular do mundo astral, eles ficarão atônitos e perplexos com a intensidade

do que se revela lá em cima, sem qualquer comparação com as experiências de morte iminente.
Isso irá realizar então o Juramento e a Promessa d’A FONTE, que alguns de vocês começaram a viver e que

irá se generalizar, no prazo que está para expirar correspondendo ao Alinhamento Galáctico.
Eis o que eu tinha para entregar a vocês.

Se existir, em vocês, algumas interrogações específicas sobre o que eu acabo de enunciar, então, eu os
escuto.

***

Pergunta: a humanidade toda vai passar por isso ou somente aqueles que ali estiverem
preparados?

Conforme o que A FONTE comunicou a vocês, durante as Núpcias Celestes, e mais recentemente (ndr:
intervenção de 02 de outubro de 2012) (4), a travessia desta etapa é indispensável para a Liberação.

Eu não falo, evidentemente, do seu futuro (que lhes é pessoal), mas, mais efetivamente, de um momento
coletivo e comum ao conjunto da humanidade, ou seja, no mesmo espaço de tempo.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Luz, bem amados Libertadores da Terra, bem amado povo humano, em sua totalidade,
eu lhes peço para bem querer acolher a minha Presença e a minha Radiância.

Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Fiquem em Paz.

Até logo.

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem Amados Filhos da Lei do Um, que a Paz, a Alegria e o Amor sejam nossa Presença comum.

Vivamos um instante e um tempo de Comunhão.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

O contexto da minha intervenção deste dia refere-se às respostas aos seus questionamentos,
questionamentos relativos aos mecanismos, espirituais e sutis, desenrolando-se nesse tempo.

Dessa maneira, então, eu escuto com prazer o que vocês têm a me perguntar.
A minha resposta não poderá ser, em nenhum caso, do tipo pessoal, mas concernindo a todos vocês, nos

processos Ascensionais, em andamento, atualmente.

***

Pergunta: diz-se que, quando estamos no Absoluto, estamos na a-consciência e que ao mesmo tempo
vivemos Shantinilaya. Como esses dois aspectos podem se articular?

Shantinilaya é a própria expressão da a-consciência.
Shantinilaya faz perder toda noção espacial, temporal, Dimensional, de deslocalização ou de localização da

Consciência.
Shantinilaya é, portanto, a expressão ou, de preferência, a manifestação (além de toda expressão e de toda

manifestação) do Parabrahman.
O Absoluto se manifesta então como sendo a quintessência, o suporte e a Eternidade do que nós Somos,

todos nós.
A a-consciência é, justamente, a não manifestação e a não expressão.

Assim, então, se Shantinilaya é a expressão e a manifestação do Absoluto, isso apenas faz traduzir o que é o
mais assimilável para a própria a-consciência, quando ela está consciente dela mesma.

A a-consciência é um estado de Beatitude a nada igual e que não pode ser confundido com outra coisa.
Isso não é, somente, uma forma de expressão (de manifestação), mas é, muito mais, eu diria, a própria

substância do Éter Absoluto que vocês São.
Não há, portanto, contradição.

Somente aquele que se coloca na Consciência pode ver a a-consciência como a negação da própria
Consciência.

 A a-consciência é anterior à primeira manifestação de consciência.
Ela compreende e inclui o conjunto das manifestações (passadas, presentes, futuras) possíveis, de todas as

formas, e as manifestações de Consciência, em todas as Dimensões, em todo espaço e em todo tempo.
Shantinilaya é dada a ver e a perceber pela própria consciência da a-consciência.

Aquele que é a-consciência (estando inscrito em uma forma) possui uma consciência corporal, uma
consciência limitada e uma Consciência Ilimitada.
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A consciência (limitada, Ilimitada, corporal) está inscrita em meio à a-consciência, o que não é o caso da
consciência que se percebe enquanto consciência e que não pode, de nenhuma forma, considerar o que é a-

consciência.
É preciso ali estar, é preciso ali se colocar, para vivê-lo.

É nesse sentido que não existe qualquer definição, qualquer possibilidade de exprimir, em palavras (ou através
da consciência), o que é a a-consciência.

Aquele que está inscrito em meio à própria consciência (qualquer que seja) não pode representar, de maneira
alguma, o que é o Parabrahman (ou Absoluto), ainda nomeado a a-consciência.

A consciência não pode conceber (no seu aspecto limitado como Ilimitado) senão a existência de uma
consciência, senão a manifestação de uma consciência.

É justamente a cessação da própria consciência (identificada a uma forma, a uma Dimensão, a um Universo, a
uma Linhagem ou a uma Origem) que permite, justamente, estabelecer o que nós Somos, todos nós, no

final: Shantinilaya, Morada da Paz Suprema.
A Morada da Paz Suprema não tem que ser considerada como uma definição, como uma localização ou, até

mesmo, como um estado.
Shantinilaya é o suporte de todos os estados, mas não é um estado.

***

Pergunta: os elementos são dados para aumentar os sentires Vibratórios do corpo, enquanto nos incitam a
soltar tudo o que é sentir Vibratório. Por que esse paradoxo?

Bem amado, isso é muito simples: o princípio da Investigação e da Refutação foi conduzido, naturalmente,
desde a consciência ordinária, cujo objetivo é fazer (de algum modo) dissociar esta consciência ordinária (fazê-

la explodir e ser pulverizada), pelo seu próprio absurdo.
Como foi dito a vocês, em várias ocasiões (e, em particular, por UM AMIGO), a Consciência é Vibração.

Elevar a Vibração, eleva a Consciência.
A renúncia a isso é, portanto, a renúncia ao Si, ocorrendo, na maioria das vezes, na fase que eu qualificaria de

final (ou última), permitindo, aí também, pela Refutação, questionar o próprio processo da consciência.
É o questionamento da própria consciência (o que a consciência chama de nada) que é, justamente, a

Revelação do Absoluto.
Não pode existir Revelação do Absoluto (que sempre esteve aí) enquanto existir a mínima manifestação da

consciência: é um ou outro.
O conjunto dos processos que foram descritos para vocês (que isso seja a Investigação e a Refutação, que
isso seja a subida Vibratória através da ignição das diferentes Coroas ou Lareiras do Coração ou do corpo)
corresponde, aí também, a uma expansão da Consciência (ndr: ver a coluna “protocolos a praticar” (1) e, em

particular, as intervenções de BIDI (2) na coluna “mensagens a ler”).
Esta expansão pode ir muito longe, mas ela será, sempre, o reflexo da consciência expandida.

A a-consciência (ou Absoluto) não se importa com essas expansões de consciência, mas é o próprio suporte
dessas expansões de consciência.

Você não pode Ser um e outro: é um ou outro.
Por outro lado, aquele que está estabelecido em meio à sua Infinita Presença, ou que vive o Absoluto, não tem
mais qualquer dúvida quanto ao que é a Consciência porque ele a vê, de algum modo, envolvendo-o em todos

os seus aspectos e, até mesmo, em sua própria negação.
Isso é possível, unicamente, tendo mudado (como lhes dizia BIDI) de ponto de vista.

Essa mudança de ponto de vista, tal como lhes foi expressa, é, certamente, o elemento mais complicado a
viver.

Porque mudar de ponto de vista (ou mudar de olhar) não ocorre a partir da consciência, mas, justamente,
extraindo-se de toda manifestação, como de toda forma da própria consciência.

O que parece como um paradoxo (ou um antagonismo), para a consciência ordinária, não o será mais a partir
do momento em que você ultrapassar a Infinita Presença para estabelecer-se no que você É, de toda

Eternidade.
A oposição aparente apenas se mantém, justamente, porque o ponto de vista não mudou.

Este ponto de vista faz com que vocês sejam tributários de uma forma, de um espaço-tempo e de uma
determinada Dimensão.

Se este ponto de vista desaparecer, se este corpo desaparecer, se esta Consciência desaparecer, o que
resta?

O que você sempre Foi e o que você sempre Será.
Só o jogo da projeção da consciência faz considerar Dimensão, tempo, densidade temporal e densidade

espacial, profundamente diferentes, conforme a experiência da própria consciência.
O Absoluto não é, nem uma experiência, nem uma consciência, nem um estado.

O que parece como nada (ainda uma vez, para a consciência, mesmo a mais estendida) não é, na realidade,



senão a plenitude da Luz.
Vocês não podem permanecer tributários de uma consciência, qualquer que seja, e ser Absoluto.

Aquele que é Absoluto não é mais tributário de uma consciência, qualquer que seja, e, sobretudo, sabe disso
intimamente, qualquer que seja a expressão da sua consciência (mesmo aquela do efêmero como aquela da

Eternidade).
Não faz, para ele, qualquer diferença em relação ao que ele É, que não é, de forma alguma, referido por uma

manifestação (ou por outra) da sua própria consciência.
Somente o desaparecimento da consciência, do tempo, do espaço e da forma, os faz realizar o que vocês

São, de toda Eternidade.
A Consciência jamais poderá apreender-se, apropriar-se ou viver a a-consciência.

É justamente a cessação da ideia de ser uma consciência (limitada ou Ilimitada) que faz aparecer o que você É,
de toda Eternidade.

A Vibração é a manifestação da consciência.
A cessação da Vibração (ou a diluição, ou a Dissolução, em meio à Vibração, o que dá no mesmo) coloca-o,

naquele momento, no Absoluto que você É.
Não antes.

***

Pergunta: seria conveniente então colocar-se no ponto ER do peito, até a Dissolução?

A melhor maneira de manifestar a Infinita Presença (que, por algum lado, pode ser considerada, mesmo se
isso não for verdadeiro, como um pré-requisito ao Absoluto) e, efetivamente, o que parece como mais simples:
passar pela Vibração a mais intensa (que isso seja em meio ao Fogo do Coração, à ação da Onda da Vida, ou,

ainda, à ação do Supramental) para aproximar-se deste Último da consciência ou desta Infinita Presença.
Entretanto (e como isso lhes foi falado por alguns Anciãos e algumas Estrelas), é perfeitamente possível
passar, de algum modo (o que, no entanto, não é uma Passagem), da consciência limitada (e confinada e

confinante) para uma consciência que não é mais uma consciência.
Ou seja, realizar o que vocês São, de toda Eternidade, a partir do momento em que não houver mais

possibilidade de ação, em meio a um corpo, em meio a uma pessoa ou, ainda, em meio a uma consciência.
O que você É é, portanto, o que está atrás do observador.

Você não pode perceber a Ilusão disso enquanto você mesmo ali estiver inscrito.
Como lhes dizia BIDI, apenas saindo do teatro é que vocês se dão conta da existência e da ilusão do teatro.

Não antes.
A ocultação da consciência (nas suas diferentes manifestações ou Presenças) é, muito exatamente e muito
precisamente, o que permite estabelecer-se no que você É, além de toda consciência, qualquer que seja.

Enquanto você for tributário de uma ou de outra das formas da consciência, você não pode ser Liberado, na
totalidade, porque, em última análise, você é tributário desta própria consciência.

Ora, nada desta consciência representa, ou traduz, o que você É.
Existe, entretanto (assim como nós os fizemos viver, de maneira pedagógica), uma espécie de gradação da

consciência que adquire, de algum modo, novas camadas que põem fim aos Véus.
O fim desses Véus permite penetrar os espaços da Consciência Unificada e Multidimensional, nomeado

Estado de Ser.
Mas, mesmo este Estado de Ser é em função (é tributário) de uma consciência ampliada e de uma forma,

mesmo se ela não for mais limitada e exclusiva, como vocês a vivem em meio a este mundo.
Mas nada de tudo isso representa, de qualquer maneira, a Finalidade Última.

Esta Finalidade Última é, justamente, sair de toda finalidade.
A consciência desempenha o que ela tem que desempenhar, em função das suas limitações ou em função do

seu Ilimitado.
Mas, nem uma nem outra jamais irá permitir-lhes ser o que vocês São, na Eternidade.

Apenas na Renúncia Final, nomeada Crucificação, é que pode ali haver Renascimento.
Eu os lembro de que o CRISTO dizia: “ninguém pode me conhecer se não renascer de novo”.

Este Renascimento nada tem a ver com o renascimento ligado a uma outra vida.
Ele bem exprimia Renascer em meio à mesma Vida.

Morrer para si, como morrer para o Si, como morrer para o mundo, é a única possibilidade de ser Absoluto.
Naturalmente, a consciência egotista vai chamar isso de “nada”.

A consciência egotista vai chamar isso de “impossibilidade”.
É, justamente, porque isso é impossível para ela, porque ela não pode realizá-lo, nem mesmo se aproximar

disso.



***

Pergunta: há diferença entre o observador e a consciência?

O observador é uma forma de consciência.
Em relação ao que é observado (que representava, portanto, a consciência limitada da própria personalidade),

o observador toma consciência dos modos de conduta da consciência pessoal.
O observador tem uma visão (ou um ponto de vista) que é necessariamente mais ampla do que aquela da

pessoa.
Isso foi expresso, aí também, e ainda uma vez, por BIDI.

Ou vocês atuam no espetáculo, e a sua visão apenas pode se referir ao espetáculo.
Ou vocês são aquele que olha o espetáculo e a sua visão está muito mais ampliada do que a pessoa que

vocês eram alguns instantes atrás.
Sair dessas observações põe fim à própria consciência.

É apenas quando a Consciência termina que há, de algum modo, um englobamento, de alguma maneira, de
todas as potencialidades da consciência, de todas as manifestações possíveis (passadas e a advir) da própria

consciência.
O observador é, portanto, a consciência expandida: é o Si.

O próprio Si deve ser transcendido pelo seu próprio desaparecimento, ou seja, pelo desaparecimento da
consciência expandida.

Este desaparecimento (considerado, pela consciência pessoal, como para o observador, com um fim) não é,
na realidade, absolutamente um fim, mas, sim, a realidade, absoluta e total, do que vocês São.

Somente a Consciência crê e pensa e experimenta que ela está limitada a um ponto de vista, que esse ponto
de vista seja o mais estreito ou o mais amplo possível.

Mas nenhum desses pontos de vista irá lhes dar acesso ao que vocês São, na Verdade e na finalidade.

***

Pergunta: além da Refutação, qual é o meio mais fácil de se esquecer de si mesmo?

Paradoxalmente (exceto o que lhes foi apresentado, nesses últimos meses, por BIDI, sobre a Investigação e a
Refutação), não existe qualquer meio de desaparecer de si mesmo, que o si mesmo esteja em meio ao

efêmero como em meio à Eternidade.
A Porta Estreita apenas pode ser atravessada por vocês mesmos e por vocês sozinhos.

Nós estamos aí para assisti-los e para acolhê-los.
Mas vocês sozinhos põem fim a vocês mesmos.

Este fim de vocês mesmos é este novo Nascimento de que falava o CRISTO: “ninguém pode me conhecer se
não renascer de novo”.

A Passagem da Porta OD (que é o fim do conjunto das Ilusões referentes à vida como a toda consciência) é a
única maneira de realizar o que vocês São.

Isso passa, é claro, pela parada de toda Busca, pela parada de todo fazer.
Isso não corresponde a uma interpretação da personalidade que gostaria de se colocar em repouso.

Este não-fazer se refere, é claro, exclusivamente, à própria consciência, em meio ao não Ser.
Não há, portanto, técnica.

É simplesmente, como dizia IRMÃO K (ndr: ver a intervenção do IRMÃO K de 16 de outubro de 2012 (3)), uma
forma de Maturidade espiritual que os faz considerar o Absoluto como única realidade, única possibilidade,

única coisa essencial e Real em meio ao conjunto dos Universos e dos Multiversos.
Enquanto vocês forem seduzidos pela expressão da consciência (que isso seja neste mundo, ou em outros

mundos), ser-lhes-á feito, muito exatamente, segundo a sua fé e segundo a sua Vibração.
Vocês são livres para manter qualquer forma e qualquer identidade, enquanto isso os tocar.

Ainda mais que, como lhes foi enunciado, o Absoluto não pode representar qualquer finalidade, qualquer
objetivo da consciência já que, justamente, o Absoluto não pode se revelar ao que vocês São senão,

unicamente, quando o jogo da consciência tiver se esgotado, na totalidade: o fim da Consciência considerada,
ainda uma vez, como o nada (do ponto de vista da personalidade) ou como o jogo sem fim da própria

consciência (nos espaços Multidimensionais).
Somente aquele que está amadurecido, somente aquele que aceita, pode viver isso.

É, portanto, mais uma questão de aceitação, uma questão de ponto de vista, uma questão de parada de toda
Busca, que os coloca no que vocês São, de toda Eternidade.

Enquanto existir o mínimo medo, enquanto existir o mínimo apego coletivo, a este mundo ou a qualquer outro
mundo, vocês não podem viver e Ser o que vocês São, de toda Eternidade.



Aí está o jogo da Consciência.
Vocês se situam na consciência e na sua experiência?

Ou vocês se situam na a-consciência e na não experiência?

***

Pergunta: qual é a relação entre a Merkabah pessoal e a Linhagem Estelar de origem?

Não há qualquer relação.
Simplesmente, vocês são constituídos dos 4 Elementos, assim como nós, Arcanjos.

Assim como o Absoluto, ele próprio, se apoia, durante a manifestação, nesses 4 Elementos.
Esses Elementos são, de algum modo, os Pilares (e eles foram nomeados assim no que se refere aos 4

Pilares da cabeça como do Coração).
Essas Virtudes cardeais (ou funções cardeais) servem, de qualquer forma, de trilho e de guia para a

penetração da Luz.
A penetração da Luz que ocorria, anteriormente, pela cabeça, ocorre, doravante, pelo Coração, pela abertura

da Merkabah Interdimensional coletiva da Terra (realizada em 29 de setembro de 2010).
O que acontece, em vocês, é o apoio do que vocês São, para revelar a Consciência da Unidade: isso

permanece o quadro da Consciência que se apoia no movimento daMerkabah Interdimensional coletiva como
da Merkabah Interdimensional individual.

A junção da sua Merkabah (e a mobilização da sua Merkabah) pessoal faz-se por intermédio da Lemniscata
Sagrada, à qual foi adicionada uma camada (se eu puder assim me expressar) suplementar, representada pelo

Canal Mariano, ainda nomeado, durante esses tempos: Canal Ascensional.
O Impulso da Onda da Vida foi, aí também, o de favorecer as condições da Liberação total, ou seja, de

estabelecê-los, enquanto Absoluto, além de todo estado.
O conjunto das estruturas Vibrais são os pontos de ancoramento da consciência.

Do mesmo modo que as Portas, no nível do corpo, foram desenvolvidas o que foram nomeadas as 12 Estrelas
ou as 12 Virtudes principais, permitindo a demonstração da Vida (ver a coluna “protocolos a praticar / as 12

Estrelas de Maria” (4)).
A colocação em ressonância das 12 Estrelas, assim como das 12 Portas (ndr: ver os esquemas abaixo),

paralelamente à ativação dos 4 Pilares do Coração, assim como da Onda da Vida e do Canal Mariano, permitiu
a mobilização do que vocês vivem, agora, a título individual ou coletivo.

Cada um dos Pilares, quer esteja na cabeça ou no Coração, apoia-se em um Elemento e em um Cavaleiro.
Cada um desses Pilares está diretamente ligado às suas Origens Estelares e às suas diferentes Linhagens.

Eu os lembro de que o Canal Mariano está situado próximo ao Triângulo Elementar do Ar: isso não é por acaso.
E eu os lembro de que MARIA, vinda de Sírius e cujo Elemento é a Água, se expressa no Canal do Ar.

É o mesmo no nível da complementariedade dos dois Eixos das Cruzes Mutáveis (ndr: ver as intervenções de
UM AMIGO dos dias 06, 08, 10 e 11 de abril de 2011, na coluna “mensagens a ler” (5), assim como no ‘Yoga

Integrativo’, na coluna “protocolos a praticar” (1)).
Dessa maneira, o Fogo e a Terra compõem, de algum modo, uma dupla dinâmica.

Este Fogo e esta Terra (o que foi denominado Alfa e Ômega) são, muito exatamente, os espaços onde se
inscreve a transformação final da consciência em uma a-consciência (ndr: ver os esquemas abaixo).

Realizar o Alfa e o Ômega, Aqui e Agora, permite-lhes declamar e proclamar: “eu e meu Pai somos Um”.
Conectados a A FONTE, regados pela A FONTE, resta apenas (de algum modo e de maneira metafórica) um

passo a dar para ser Absoluto.
As 4 Linhagens são os representantes, em vocês dos 4 Elementos como dos 4 Cavaleiros, assim como dos 4

Pilares do Coração como da cabeça.
A junção dos Elementos ocorre, de maneira privilegiada, do seguinte modo: o Ar está em ressonância com a

Linhagem do Ar, mas, além disso, com o Canal Mariano.
A Água está diretamente conectada ao mundo que eu nomearia (na falta de outros termos) “sensível” (sensível,

aqui, querendo dizer, simplesmente: ser percebido por um sentido, qualquer que seja).
O Fogo, é claro, está ligado à inversão original da falsificação, e ao retorno do Fogo da Terra ao Fogo do Éter.

Do mesmo modo, o alvo do Fogo é, evidentemente, a célula e a matéria referente à espiritualização total da
matéria: o Alfa (ndr: AL da cabeça) e o Ômega (ndr: OD da cabeça).

Há então uma junção dinâmica, e uma ressonância dinâmica, entre cada um dos Elementos e cada uma das
funções.

A Terra, banhada pelo Fogo (Fogo do Espírito descendo e subindo), permite ativar (além da Kundalini) o que
foi nomeada Onda da Vida que, ela mesma, por sua vez, vem pôr fim à Ilusão do confinamento, à Ilusão da

consciência, no nível dos dois primeiros chakras.
Naquele momento, a junção é realizada por intermédio do que foi nomeado o Desenvolvimento do Coração

Ascensional, no nível das 4 Barreiras (ndr: ver a intervenção do SRI AUROBINDO de 04 de outubro de 2012
(6), bem como o protocolo “Desenvolvimento do Coração Ascensional” (1)).



Essas 4 Barreiras representam, muito logicamente, a terminação do tronco, inferior e superior, nomeadas
(segundo a sua configuração anatômica), a axila e as pregas da virilha.

As pregas da virilha e as axilas são o local onde se põe fim à própria consciência, a fim de (de algum modo)
realizar o Absoluto além da consciência.

Cada uma dessas pregas (ou dessas 4 Barreiras) está associada, de maneira privilegiada, a um dos 4
Elementos: o Elemento Ar está associado à axila esquerda.

O Elemento Água está associado à axila direita.
A prega da virilha esquerda está associada à Terra.
E a prega da virilha direita está associada ao Fogo.

Existe, portanto, um desdobramento, desde a Cruz Cardeal da cabeça, no nível dos 4 Pilares do Coração (que
vocês conhecem, que lhes foram nomeados em várias ocasiões).

A Passagem (que não é uma) dos 4 Pilares do Coração às 4 Pregas (ou 4 Barreiras) corresponde, muito
exatamente, ao momento da Ascensão.

***

Pergunta: os Arcanjos são Absoluto?

Cada Arcanjo, cada consciência (além da sua ressonância de filiação com A FONTE e além de qualquer
manifestação, em meio a uma densidade temporal ou espacial) é, evidentemente, Absoluto.

Só vocês, vocês se esqueceram (aí onde vocês estão, devido à falsificação) do Si como do Absoluto.
Foram relatados, por BIDI, um Absoluto com forma e um Absoluto sem forma.

O Absoluto com forma corresponde, precisamente, à sua forma para vocês, em meio a esta Dimensão, aí
onde vocês estão.

Um Absoluto sem forma conserva toda manifestação, quer seja de um Arcanjo, de um Guia Azul ou de
qualquer Dimensão mais elevada.

Simplesmente, nós estamos em uma forma, mas vocês sabem que a nossa forma é mutável (contrariamente a
de vocês).

A nossa representação (nossa Radiância, nossa Vibração e nossa Essência) não aparece como a mesma
segundo o ponto de vista que nós apresentamos, segundo a Dimensão onde nos situamos.

Nós passamos de uma Dimensão a outra, sem qualquer dificuldade, como de uma forma a outra, sem qualquer
dificuldade, o que é, evidentemente, diferente da sua consciência, que está alocada e atribuída a uma forma

corporal que lhes pertence, mas que não é Vocês.
Um Arcanjo, como qualquer outra Consciência Liberada não tendo pertencido à Terra, é Absoluto sem forma.
Nós podemos dizer que os Anciãos, assim como o conjunto das Estrelas, exceto MARIA, são Consciências

Absolutas sem forma porque evoluem, Livremente, em todas as Dimensões.
Mas a experiência humana (realizada pelos Anciãos, realizada pela maioria das Estrelas) permitiu estabilizar
essas Consciências no que nós denominamos e nomeamos: uma Bolsa Multidimensional, em meio ao seu

universo unidimensional, tendo permitido retransmitir, para perto de vocês (até a Liberação), a Energia da Luz
Vibral.

Quando vocês se livrarem desta vestimenta e desta Ilusão, vocês serão Absolutos, na totalidade, qualquer que
seja a forma de manifestação do seu Estado de Ser.

Tudo vai depender da sua vontade de experiência e de experimentação, enquanto consciência, ou então, da
expressão do desaparecimento de toda consciência.

***

Pergunta: a Dimensão de origem corresponde ao sistema estelar de origem?

Como cada sistema estelar está, de algum modo, estabilizado em uma Dimensão privilegiada, torna-se então
evidente que a sua Origem estelar corresponde a uma Dimensão de escolha mais fácil para você ou, em todo

caso, preferencial.

***

Pergunta: agora pouco, você disse que todas as Estrelas eram Absolutas, exceto MARIA.

Não, eu não disse isso.
Eu disse que, com exceção de MARIA, todas as Estrelas e Anciãos, tendo passado pelos Véus da



encarnação, foram colocados em uma gama Vibratória específica, permitindo seu trabalho atual e que vocês
vivem.

No que se refere à MARIA, assim como a ENOQUE, ELIAS e o CRISTO, eles são, com BABAJI, os únicos a
terem podido liberar, de algum modo, os seus corpos da própria Ilusão.

Isso foi denominado, para MARIA: a Assunção.
Deste modo, então, reencontrar a sua Dimensão de origem, o seu estado estelar de origem, apenas ocorreu,

até agora, para um número extremamente limitado de consciências, sobre a Terra.
O que, evidentemente, será profundamente diferente nos processos de Liberação coletiva de Ascensão que

está em andamento.
Assim, aqueles que vivenciaram a Transfiguração total da sua carne (se a certificação for pelo

desaparecimento do corpo, ou pela incorruptibilidade total da carne) vivenciaram o Absoluto sem forma.

***

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, Libertadores da Terra e Ancoradores da Luz da Terra, vivamos um
momento de Fusão, na Absoluta Beatitude da nossa Presença conjunta, como além disso.

Eu sou ANAEL, Arcanjo, e eu lhes digo até breve.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.

************
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Luz, bem amadas Sementes de Estrelas, bem amados Libertadores da Terra, eu me
apresento a vocês e lhes peço para honrar minha Presença da sua Presença.
O espaço de minha intervenção vai resultar, diretamente, quanto às palavras que vou empregar, das
interrogações decorrentes dos elementos que lhes foram comunicados, durante as presenças precedentes à
minha, dos intervenientes deste dia.
Assim, então, eu emitirei o que tenho a lhes emitir, pelas palavras e por minha Radiância, na sequência de suas
interrogações. Assim, portanto, eu os escuto.

Pergunta: existem Portas, sobre a Terra, que permitem passar a outras Dimensões?
Bem amado, essas Portas estiveram, efetivamente, presentes e ativas, durante certo número de milênios. Elas
correspondem, na maioria, a estruturas que lhes são conhecidas, essas estruturas fazem parte do que
é denominado pirâmides ou ainda monumentos megalíticos de forma circular.
Essas Portas estiveram ativas, em dados momentos, precisos, da história da humanidade, durante seu
confinamento. As principais Portas restantes e ativas, ainda, sobre este mundo, foram guardadas, se o posso
dizer, pelos povos Intraterrestres. Essa abertura Dimensional corresponde ao que vocês nomeiam Portais ou
Portas Interdimensionais.
Existem, nesse nível, campos de coerência ou campos específicos. A maior parte dessas Portas estão ativas
ou inativas, em função de sua capacidade de receber a Luz e de acordo, sobretudo, ao que eu nomearia um
ângulo de inclinação, presente ou não, permitindo a penetração da Luz, retransmitida seja pela Constelação de
Órion, seja pela Constelação das Plêiades, seja pela Constelação de Andrômeda.
Assim, essas Portas, alimentadas por um feixe de Luz Vibral chegando em linha direta (o que quer dizer sem
ângulo de interferência ou ângulo de falsificação), puderam permanecer ativas. Essas Portas, no entanto,
têm a capacidade para se reabrirem em momentos precisos da história de rotação da Terra ao redor
de seu Sol.
Algumas dessas Portas estão, portanto, ativas e permanecem ativas, em momentos privilegiados relacionados
à orientação da Luz, do planeta, em relação à sua Fonte de origem. Assim, vocês sabem pertinentemente
(porque isso foi demonstrado) que existem, sobre a Terra, as pirâmides que se tornam ativas, em momentos
precisos, quando a Luz penetra exatamente em meio a uma forma. Eu os lembro de que a forma representa,
em certo sentido (em particular, no nível arquitetônico), uma densificação, ao extremo, da Luz.
A representação inscrita em meio a uma forma, presente em um monumento dedicado a esse serviço e a essa
função, em diversos locais deste planeta, estão ainda ativas em momentos precisos.
Outras Portas foram definitivamente fechadas, uma vez que o ângulo de inclinação em relação à
penetração da Luz, não permite uma penetração suficiente da Luz.
O Sol, assim como os planetas, eles próprios, são todos, sem nenhuma exceção, Portas
Interestelares de comunicação entre os Mundos e entre as Dimensões. Eu especifico, no entanto, que,
hoje, a única Porta é seu Coração e que nenhuma Porta arquitetural tem utilidade, exceto a orientação
da Luz que permitiu, pela localização do Círculo de Fogo dos Anciãos, guiar a Luz até o núcleo cristalino da
Terra, tendo permitido a Liberação da Terra.

Pergunta: qual é a relação entre a forma hexagonal e a Luz?
A verdadeira Luz não representa o que vocês poderiam chamar, por exemplo, o prana. O prana, ou glóbulos de
vitalidade, são apenas o Éter rarefeito, que decorre diretamente da fraturação da Luz, de sua forma original, que
é hexagonal.
Tentem, simplesmente, representar, em sua cabeça, o que pode resultar um conjunto de esferas: isso não é
viável. Um conjunto de hexágonos representa, no nível da Luz, a forma mais lógica e a mais elementar,
que permite Realizar o que nós nomeamos, desde muito tempo, a Inteligência da Luz, o que quer
dizer a capacidade da Luz, nos Mundos Unificados, para se organizar, se reproduzir, se fazer, de
algum modo, conforme o pensamento e a própria ideia que se pode fazer, por exemplo, de um
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Veículo de Luz.
Criar uma Embarcação de Luz, em meio aos Mundos Unificados, necessita, simplesmente, colocar
em operação um pensamento. Um pensamento coerente vai levar a Luz a se organizar segundo esse
pensamento.
Todos os processos, em meio aos Mundos Unificados, qualquer que seja a Dimensão, representa uma
organização, mais ou menos complexa, de glóbulos de Luz (original ou Vibral) cuja forma é hexagonal. Eu os
lembro que o hexágono está presente em numerosas estruturas. Eu não falo, simplesmente, do Círculo
de Fogo dos Anciãos, mas a partir da ilustração do que é chamado os esqueletos proteicos e os esqueletos
correspondentes à própria arquitetura da vida falsificada em meio a este Mundo.
Assim, vocês reencontram essa estrutura hexagonal no conjunto dos citoesqueletos
correspondentes às proteínas. Essa base alterada (contudo presente em seu mundo) não está mais
presente sob a forma de organização da Luz, mas sob a forma de organização do agente acelerador da Luz,
denominado carbono.
Assim, a maior parte dos citoesqueletos de vossa arquitetura molecular corresponde a uma organização
hexagonal das próprias moléculas e dos próprios átomos constituintes das moléculas.
A representação, em meio a este mundo, aí onde vocês estão ainda presentes, inscreve-se na perfeição
através do que vocês nomeiam um círculo ou uma esfera. De nosso ponto de vista, nos Mundos
Unificados, a esfera, ou a forma redonda, ou o círculo, representam o que eu chamaria os
confinamentos. Somente um confinamento que contem o princípio das formas geométricasSomente um confinamento que contem o princípio das formas geométricas
perfeitas, além do hexágono, permite Liberar do confinamento criado pelo círculo ou pelaperfeitas, além do hexágono, permite Liberar do confinamento criado pelo círculo ou pela
esfera.esfera.
A forma mais perfeita não tem, portanto, nada a ver, no nível do agenciamento da Luz, ao que vocês nomeiam,
de seu ponto de vista, o agenciamento, por exemplo, do prana.

Quanto ao fóton ele mesmo: partícula ou corpúsculo?
Vocês sabem que seus físicos ainda não resolveram essa equação, mas eles admitem, de maneira cada vez
mais evidente (em seus cálculos, em suas suposições e em sua imaginação), o que é efetivamente real: que
não existe partícula, no sentido em que vocês a entendem, além da velocidade da Luz, exceto uma
partícula que é exótica, em seu mundo, que poderia ser chamada, embora eu não conheça o nome, o
gráviton (quer dizer o que determina as forças gravitacionais).
A força gravitacional está ligada a uma partícula ou a uma constituição de átomos, como vocês a observam
sobre seu mundo, nomeando isto próton, e elétron girando ao redor do próton. Isto não existe,
absolutamente, em meio aos Mundos de Luz.
Eu os lembro, por analogia, que um dos povos mais avançados, no nível da multidimensionalidade (que vocês
chamam, hoje, os Maias, embora o nome deles seja bem anterior a esse nome), ignorou (enquanto sua cultura
astronômica era largamente superior à vossa) o princípio da roda. Isso corresponde não a uma
ignorância, mas sim a um conhecimento real do que acorrenta o humano em meio ao confinamento.
Da mesma maneira, em numerosas reprises, aquele que se exprimiu entre vocês, em meio ao que ele mesmo
chamou a “Humanidade que Começa”, através de seus escritos, lhes falou da Unidade da consciência e da
Unificação da consciência, através da Presença de vinte e quatro Unidades de Consciência, e não de um
círculo de Consciências (ver a brochura “A Humanidade que Começa” comunicada por RAMATAN, na seção
Livros A...).
O círculo (assim como a forma do círculo nele mesmo) representa um fator de confinamento. A curvatura de
seu espaço-tempo, foi induzida, eu os lembro, por umaEmbarcação metálica que modificou a curvatura do
espaço-tempo, assim como o confinamento gravitacional, enrolando-se sobre si mesmo, e que era de forma
redonda.
As Forças de Liberação, ligadas ao fim do confinamento, em meio a um sistema fechado, são representadas,
no nível das escalas mais elevadas da Luz, pela forma de um cubo. O hexágono é, portanto, a formaO hexágono é, portanto, a forma
original da Luz.original da Luz.
As representações hexagonais não faltam sobre esta Terra, mesmo se a maioria lhes é inacessível, no nível da
superfície da Terra, uma vez que inscritas em estruturas muito mais profundas, remontando a um ciclo
anterior à falsificação, presente no ciclo precedente, antes do que foi chamado o concílio de Alta, que
inicializou a impulsão Atlante em 50.731 antes de Jesus Cristo. Mas, eu os lembro que hoje, todos esses
fatos não lhes trazem nenhuma Liberdade. Unicamente o Ser é capaz de realizar isso.

Pergunta: poderia desenvolver sobre a civilização de Triângulos?
A civilização dos Triângulos (que é um assunto que eu já abordei há três anos), corresponde muito exatamente
às estruturas que se situam, de maneira evidente, logo abaixo do que vocês nomeiam os Quatro Cavaleiros
ou Hayot Ha Kodesh.
O agenciamento dos Mundos é realizado antes que as manifestações multidimensionais, de Dimensão
antropomorfisada apareçam, justamente, pelo que é chamado os Triângulos. Existe uma consciência em meio
a cada forma. Existe uma consciência em meio a cada átomo. Existe uma consciência em meio a cada sistema
solar. Existe uma consciência em todas as Dimensões, exceto, como vocês o sabem, agora, em meio ao
Absoluto que sustenta o conjunto das Dimensões.
A civilização dos Triângulos é classicamente atribuída ao que vocês nomeiam a vigésima quarta
Dimensão, que se situa, portanto, além de qualquer antropomorfismo da consciência.
A ausência do antropomorfismo parece, aí também, estar em ressonância direta com o que é
chamado Mundos dos Mestres geneticistas, por exemplo, no nível dos Mestres geneticistas de Sírius,
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ou ainda de um dos Guias Azuis, que se exprimiu entre vocês, chamado SERETI, pertencente, quanto a
ele, à junção entre a décima oitava e a vigésima primeira Dimensão.
O aspecto triangular é, portanto, uma dinâmica que permite sustentar, organizar e construir os Mundos,
apoiando-se sobre os hexágonos, além dos mundos dissociados. Essas formas de vida estão, contudo, tão
distantes de suas possibilidades de representação ou de percepção, que parece-me extremamente difícil usar
palavras para descrever o que são, realmente, essas consciências. Saibam simplesmente que eles organizam,
coordenam e, em certo sentido, são os arquitetos dos espaços multidimensionais.

Pergunta: hoje, qual pode ser o impacto das intenções de amor para a Terra?
Bem amada, isso depende unicamente do lugar em que você se situa. Qualquer intenção de amor, como
qualquer vontade de bem, está fadada ao fracasso uma vez que, atualmente, o confinamento é a ilusão.
Nenhuma Unidade pode aparecer em meio à dualidade, exceto para a consciência, ela mesma, que está
liberta e Liberada, justamente, da lei de ação e de reação. Enquanto você é tributária (dependente), você
mesma, da intenção de amor, você permanece submissa ao confinamento.
O Amor É o que você É.
Você não tem, então, de projetar o que quer que seja do que você É.
Se você quer ser, realmente, o que você É, não projete mais nada, não peça nada e Seja.
Toda a sutileza das forças do confinamento foi de fazê-los aderir, eu diria (de maneira contrariada e forçada, ou
de maneira deliberada, segundo as circunstâncias), à lei de carma ou lei de ação/ reação, que não existe,
eu os lembro, senão em meio a este mundo.
Fazê-los acreditar que vocês vão sair deste mundo, pela prática de tal ou tal atividade, éFazê-los acreditar que vocês vão sair deste mundo, pela prática de tal ou tal atividade, é
um erro correspondente ao confinamento e ao nível em que vocês estão confinados.um erro correspondente ao confinamento e ao nível em que vocês estão confinados.
Vocês poderão descrever a prisão de todas as formas, explorando todas as regras e todos os funcionamentos:
absolutamente nada disso poderá fazê-los sair do menor confinamento. Não é explicando, analisando, o que é
vivido ou o que cai sob os sentidos ou a técnica, que vocês saem do confinamento. Crer nisso é suficiente para
torná-los tributários das leis do confinamento e não lhes permitirá, em momento algum, viver a Ação da Graça.
A ação da Graça é totalmente independente de qualquer circunstância deste mundo e deA ação da Graça é totalmente independente de qualquer circunstância deste mundo e de
qualquer lei de ação/ reação.qualquer lei de ação/ reação.
A criação da lei de ação/ reação e sua aplicação nos campos da consciência humana, é responsável pela maior
falsificação de todos os tempos, fazendo-os crer que havia uma rota, um caminho, uma evolução a percorrer.
Tudo o que vocês obtêm, por meio da explicação das leis da alma, das leis do conhecimento, aplicáveis a este
mundo, é uma melhor posição em meio a este mundo, mas isso não os fará jamais sair deste mundo, mesmo
se isso lhes é proposto enquanto finalidade.
Eu os incito a reler e a se impregnarem dos intervenientes, presentes entre as Estrelas e os Anciãos,
que lhes testemunharam sua passagem sobre a Terra, cujo único modo possível de Realizar a
Liberação foi desaparecer totalmente da lei de ação/ reação.
Vocês não podem ser submissos, ao mesmo tempo, à lei de ação/ reação e viver a Graça que vocês São uma
vez que, a partir do instante em que vocês manifestam uma crença, a partir do instante em que vocês
encontram um fio condutor (isso concerne tanto às leis matemáticas deste mundo, quanto às leis físicas deste
Mundo, e as leis espirituais deste Mundo).
Vocês sabem pertinentemente que existem (através do que é observável com seus meios técnicos modernos)
locais exatos, localizados exatamente em meio a diversas Galáxias, onde se encontra o que vocês chamam
os buracos negros. O que, para vocês, é um buraco negro (devido a sua inversão), lhes aparece como o
nada e como uma absorção dos Mundos. Saibam que é simplesmente o retorno à verdadeira Luz.
Que vocês estão, aqui, sobre esta Terra, completamente (até agora e até esses últimos anos) privados da
possibilidade de viver a Graça, exceto para algumas consciências fora do normal, tendo servido de marcadores
para esta Liberação que está em curso. Eu quero nomear, por aí, algumas Estrelas e alguns Anciãos.
É claro, todos aqueles que foram Liberados da Terra, e que compreenderam a falsificação e a existência de
Véus, têm, ou vivido isso de modo muito jovem (e de modo, qualificado, por vocês, de inesperado e de
espontâneo), ou após ter estudado certo número de ensinamentos. E para se aperceber que em definitivo o
conjunto dos ensinamentos (que eles sejam científicos, que eles sejam espirituais) não são senão as ilusões
que lhes permitem apenas conhecer a prisão, mas, em nenhum momento, sair dela.
A única maneira de sair da ilusão, é a Verdade do Coração, traduzindo-se pela presençaA única maneira de sair da ilusão, é a Verdade do Coração, traduzindo-se pela presença
simultânea, em vocês, dos quatro Pilares do Coração: Humildade, Simplicidade,simultânea, em vocês, dos quatro Pilares do Coração: Humildade, Simplicidade,
Transparência e Infância.Transparência e Infância.
Todo o resto é apenas ocupação para o mental, permitindo às vezes levar a uma ilusão de Liberação, mas que,
jamais, os faz escapar ao condicionamento da ilusão matricial de 3D, quer isso seja deste lado do Véu (para
vocês) como o que existia do outro lado do Véu, quer dizer a morte.
Nem a vida sobre este mundo, nem a morte para este mundo, são uma Liberação. O que não é mais o
caso, é claro, doravante.
Aquilo em que vocês colocam atenção, em que vocês colocam a consciência, aquilo a que vocês conciliam
sua crença, pertence necessariamente ao conhecido. Enquanto vocês estão em atenção, seletiva ou não,
em relação ao que lhes é conhecido, vocês não podem ser Livres.
É como se lhes mandassem procurar uma agulha em um palheiro no alto de um edifício: não existe nem
palheiro, nem agulha, nem edifício. Realizar isso, é se aproximar, indiscutivelmente, da Infinita Presença.
A Liberação só pode ocorrer quando vocês desaparecerem totalmente deste mundo, de uma maneira ou de
outra, mesmo estando plenamente Presentes a este Mundo. Isto não é um paradoxo, nem uma oposição, mas



corresponde, realmente, ao que é possível experimentar, desde já algum tempo, mas, sobretudo, neste
momento.
Crer que vocês vão se liberar de um carma, os acorrenta ao carma. Crer que vocês vão se beneficiar do
fruto de suas ações positivas, os acorrenta, inelutavelmente à dualidade.
A Unidade não é de modo algum concernida pela ação/reação. A Consciência que vocês São, além da
consciência separada e além da Consciência de Unidade e do Si, não tem o que fazer do que existe em meio a
este mundo. É um nível de realidade, amputado de todos os outros níveis de realidade.
Como vocês querem, conhecendo apenas os aspectos desta realidade, escapar do condicionamento da
referida realidade?
É impossível.

Pergunta: o papel dos Anjos e dos Arcanjos foi modificado neste período atual?
Bem amado, neste Mundo, a falsificação é o momento em que vocês foram vinculados à utilização abusiva de
palavras.
Eu os lembro que, quando vocês morrem para este mundo, e vocês se reencontram do outro lado deste
mundo (que lhes é invisível, chamado astral ou o além), vocês reencontram também os Anjos.
Mas, prestem atenção para não se enganarem pelo que vocês veem, ou pelo que vocês sentem, enquanto
vocês estão confinados sobre este mundo.
Um Arcanjo, assim como as entidades que se situam no nível dos mundos intermediários densos (e, em
particular, assegurando o confinamento que existiu até o presente, em meio a este mundo) podem aparecer-
lhes. E se eles lhes aparecem, lhes aparecerão sob a forma de um Anjo ou de um Arcanjo. Eles não têm
nenhuma razão para lhes aparecer sob a forma de um Arconte: é a melhor maneira de rejeitar, imediatamente,
sua realidade, se eles aparecessem sob sua verdadeira forma.
Assim, portanto, vocês não podem se fiar em uma definição, tal como vocês a idealizam ou tal como vocês
experimentaram. Lembrem-se de que, durante suas comunicações, qualquer que seja a forma, quando de suas
interações com o que vocês chamariam o Invisível, existem duas maneiras para o Invisível se manifestar para
vocês.
Os resultados, sobre o que vocês são, são profundamente diferentes conforme o Anjo que se dirige a
vocês vindo das Dimensões Unificadas, ou o Anjo que se dirige a vocês vindo das Dimensões que eu
qualificaria de Arconticas ou opostas à Luz.  Eles terão, possivelmente, os dois, o mesmo aspecto. Eles
terão, possivelmente, os dois, a mesma apresentação. Mas o efeito será radicalmente oposto.
Um Arconte, manifestando-se a vocês sob a forma de um Anjo, pode lisonjeá-los. Ele lhes contará coisas muito
belas, mas a resultante, sobre suas vidas e sobre a própria consciência, será o oposto do que vocês buscam.
Quando vocês encontram um Anjo vindo de Planos Unificados, se passa, antes de tudo, uma coisa
que está bem além das palavras que podem ser entendidas, pronunciadas ou percebidas, de
diferentes maneiras: o Fogo do Coração é o testemunho. Um Ser de Luz que se aproxima de vocês,
não pertencendo a este mundo (desse lado do Véu onde vocês estão, como do lado invisível), não
tem nenhuma razão para lhes aparecer e lhes fazer grandes discursos.
O aspecto Vibral é preponderante.O aspecto Vibral é preponderante. Assim, portanto, os Anjos e os Arcanjos não alteraram a sua
apresentação, mas eu os lembro de que são vocês que modificaram (de uma maneira ou de outra, em um grau
mais ou menos acentuado) o próprio estado de sua consciência, em meio a este mundo.
É muito fácil exprimir as verdades concernentes a este mundo: estas são verificáveis em meio a este mundo.
Mas, eu os lembro, elas não lhes permitirão, em caso algum, sair deste mundo e, para a sua consciência, ser
Liberada. Não é suficiente, dito de outra forma, saber que a criação e o Universo, os Multiversos, são
Amor, para viver o Amor.

Pergunta: como se traduzirá a recuperação do eixo ATRAÇÃO / VISÃO, em nossos corpos,
relacionada à recuperação do eixo da Terra?
Bem amada, isso faz parte das manifestações, às vezes incômodas, que vocês podem sentir, justamente, no
nível das Portas (e não das Estrelas) ATRAÇÃO / VISÃO, traduzindo-se, como foi exprimido
por HILDEGARDE DE BINGEN, por certo número de modificações das circunstâncias alimentares,
mas também do conjunto das circunstâncias fisiológicas desse corpo, nesta vida, sobre este mundo.
O que você vivenciou, e que um número cada vez mais importante vive, no nível das modificações fisiológicas
(referentes tanto ao aparecimento de intolerâncias alimentares totais, de alguns tipos de alimentos), assim
como a dificuldade para suportar (para esse corpo e não para a sua consciência) as condições do
confinamento, se traduz, é claro, por modificações fisiológicas evidentes, resultando, às vezes, em sintomas
que eu qualificaria de doentios, uma vez que não vão até a declaração de uma doença, mas aparecem de
maneira suficientemente sensível para modificar a percepção do funcionamento de seu próprio corpo.
As primícias da expansão da Terra, como da expansão do Sol, estão doravante onipresentes sobre
esta Terra. Isso se refere ao que vocês observam no nível dos elementos, sobre o conjunto deste Planeta,
quer isso concirna ao vulcanismo (que está apenas em suas primícias em relação ao que é habitual), quer isso
concirna às manifestações aéreas, múltiplas e cada vez mais numerosas, tocando partes do Mundo que, até
então, tinham sido preservadas. Da mesma maneira que as modificações da circulação das águas, assim como
as inundações e outras manifestações elementares relacionadas à água, tornam-se cada vez mais
consistentes.
Isso corresponde exatamente à modificação do eixo de inclinação da Terra, atualmente em curso. As fases de
expansão da Terra se traduzem, sobre esta Terra, por fendas, tanto no nível das placas tectônicas, como do
próprio manto Terrestre, aparecendo em locais totalmente inabituais e de maneira cada vez mais recorrente.
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Essa fenda, que se produz sobre o manto da Terra, se produz, é claro, em seu corpo. Como vocês
querem que a borboleta nasça, se a lagarta não lhe servir de abrigo?
Eu os lembro de que, para que a borboleta nasça, é necessário que a lagarta se abra e se rasgue.
Essa imagem não é simplesmente uma imagem: ela é bem mais do que uma imagem ou do que um sentido
simbólico. Vocês a compreenderão quando vocês estiverem do outro lado, além dos mundos ilusórios, o que
isso significa, por vivê-lo diretamente e por ter a Vibração que então se produziu.

Pergunta: qual é o papel de Hercólubus?
O papel de Hercólubus é mudar as condições gravitacionais. Esse efeito é observável, sobre a Terra, desde
muitos numerosos anos. Vocês não podem ver (como isso foi exprimido pelo Comandante, há uma semana),
com os meios habituais, mesmo tecnológicos, o que se perfila, eu diria, em seu horizonte. Mas vocês podem,
agora e já, observar os efeitos.
Ruptura das forças gravitacionais, pela presença de uma força extremamente inversa às forças do
confinamento: primeiro ponto.
Segundo ponto (que contribuiu, à sua maneira, para a Liberação da Terra, de modo conjunto): a Liberação,
também, de sua consciência, das linhas de Predação, tanto pessoais como coletivas.
Hercólubus, ou Hercóbulus, é somente um dos elementos do espetáculo cósmico, como diria
BIDI (ndr: ver suas intervenções no grupo AUTRES DIMENSIONS)

Pergunta: é a personalidade ou a alma que deve mudar de ponto de vista?
Certamente não. A personalidade deve ser queimada no Fogo do Amor. A alma deve ser queimada no
que é chamado o fim do corpo causal. Aí está a Liberação e em nenhum outro lugar.
Aquele que crê que sua personalidade deve mudar em algo de melhor, não pode ser Liberado. Aquele que crê
que deve tocar a alma e compreender a alma para ser Liberado, não pode ser Liberado. É nesse sentido que
nós temos, amplamente (desde o Conclave Arcangélico e as Núpcias Celestes), permitido ao aspecto Vibral
da consciência manifestar-se, em meio a este corpo, em meio à sua pessoa, para viver o que é denominado o
Si.
A realização do Si, ou Despertar, não é em caso algum a Liberação. Resta uma etapa que eu diria
suplementar, complementar, que, é claro, aqueles que criaram o confinamento tudo fizeram para evitar que
vocês aí considerem ou mesmo aí pensem, dando-lhes, como alimento, as leis da alma.
Da mesma maneira que, em épocas mais recuadas deste ciclo de falsificação (bem antes do que foi
denominado, sobre a Terra, o Renascimento: a Idade Média e antes), foram transmitidos outros princípios que
eram, não o conhecimento da alma, mas a possibilidade de um paraíso. Crer em um paraíso posterior os
distancia, em totalidade, do que vocês São, em permanência.
Nenhum elemento (para retomar uma expressão cara ao IRMÃO K) do conhecido pode permitir-lhes acessar
ao desconhecido. Unicamente o Coração, abre o Coração.Não o coração no sentido em que a
personalidade o entende, não o coração no sentido da alma precipitada na matéria.
Eu os reenviarei, para isso, a certo número de elementos, dados há dois anos, em particular, por IRMÃO K ou
ainda por MA ANANDA MOYI, concernente, justamente, ao eixo Atração/Visão e à interação da alma na matéria,
e à própria criação da alma (ndr: em processo de busca).
Jamais foi dito que a alma era eterna. Somente é eterno, o Espírito. Somente é eterno o que está por trás das
manifestações e não as próprias manifestações (quaisquer que sejam as manifestações, aliás).
O que muda de ponto de vista é o que foi nomeado por BIDI: o observador. É necessário a vocês,
efetivamente, como isso foi exprimido, numerosas vezes, considerar que o Si pode, de algum modo, ser uma
etapa prévia, mas, em caso algum, obrigatória.
Realizar o Si os faz mudar de ponto de vista. Vocês não estão mais submissos às leis da personalidade,
mas à influência da alma; a alma resplandecendo ela mesma em sua própria luz. Mas nenhuma Liberdade pode
vir daí. É necessário, aí também, superar e transcender o Si. Eu os reenvio, para isso, e ainda uma vez, ao que
pôde dizer, em numerosas reprises, MA ANANDA MOYI ou ainda IRMÃO K.
Enquanto você considera que existe algo a mudar, enquanto você coloca uma distância entre o que você É, no
instante presente, e no instante futuro (que não existe), você considera que há um caminho e, portanto uma
distância. Enquanto você considera que há uma distância, essa distância existe para a alma.
Colocar fim à distância, entrar em coincidência, é fazer calar todas as manifestações intermediárias, não para
se isolar do mundo, mas sim para viver a sua transcendência.
A partir do instante em que você tiver descoberto o que BIDI nomeou o observador (quer dizer aquele que olha
o teatro), bastará então, considerar que existe um teatro, que você não está nem na cena, nem no espectador
do teatro, mas que você É o que está acima, quer dizer o que é anterior à consciência.
Somente a consciência se vê separada. Somente a consciência se crê em evolução. É por isso que a própria
consciência faz parte, de algum modo, de um efêmero, mesmo se isso está em uma escala de tempo que não
tem mais nada a ver com o que vocês nomeiam a vida humana ou ainda os ciclos Terrestres.
Existe algo do qual nada pode ser dito: BIDI o chamou Absoluto ou Parabrahman. Existe algo que se
mantém atrás do observador, quer dizer algo que existe acima da cena de teatro, do espectador e do
próprio teatro. É o que você É.
Da mesma maneira, quando nós exprimimos que nós estávamos em vocês, e que nós éramos vocês, e que
vocês estavam em nós e que vocês eram nós, nós somente exprimimos uma outra realidade, uma sucessão
de realidades (sempre retomando as imagens propostas por BIDI).
Vocês estão em uma realidade que corresponde à camada de uma cebola. A camada imediatamente superior
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e imediatamente inferior pode ser representada, idealizada, enaltecida e vivida. Mas nenhuma camada de
cebola tem o ponto de vista sobre o conjunto do que ela é, quer dizer uma cebola.
É necessário apreender que os diferentes estratos são apenas facetas da Luz, refletidas por meio de um
prisma. Mas, evidentemente, nenhuma dessas luzes é a Luz. Elas são apenas a representação ou a
manifestação. Eu os remeto, para isso, aí também, ao que pôde ser exprimido, além deste canal, nos escritos
de alguns Anciãos e de algumas Estrelas que tocaram, justamente, o Parabrahman ou Absoluto. Eu os lembro
que vocês não podem fazer nenhuma ideia, nem nenhuma representação, do que vocês São.
É necessário, então, sair das ideias, das representações, em resumo, do conjunto de tudo o que lhes aparece
como conhecido ou conhecível, para penetrar, diretamente, no mistério do insondável do que vocês São
verdadeiramente.
A liberdade da consciência, a liberdade das diferentes formas de manifestação, é tal que cada uma pode criar
um universo próprio e engendrar um mundo em totalidade idêntica àquela da origem, como em suas múltiplas
ramificações. Mas nenhuma dessas criações será a verdade: ela será apenas um ponto do holograma. Mas
mesmo a totalidade do holograma não daria conta do que você É. Você É acima do holograma.

Pergunta: o Absoluto nos é proposto como a etapa final. . .
Nunca na vida. Jamais isso foi dito. Foi dito exatamente o contrário.

Pergunta: ... após o Absoluto, o que há?
Bem amado, eu só posso te responder como BIDI ou IRMÃO K: vá ver por si mesmo.
E quando eu digo "vá ver", significa parar muito simplesmente toda busca, toda pesquisa e todo
caminho. Isto não resulta de uma experiência meditativa, mas de uma revolução total da consciência
que vai permitir a você viver a consciência última nomeada Infinita Presença.
E, sobretudo, se você abandona o Si, reencontrar realmente o que você É, quer dizer não se contentar naquele
que observa, mas ser realmente aquele que cria a si mesmo, se eu posso me exprimir assim.
Olhem os hábitos da consciência confinada em meio a um mundo confinado e confinante: vocês chegam a
conceber um criador exterior. Vocês chegam a adorar um deus exterior, moldado, conceitualizado e pensado
conforme as crenças. Eu o lembro de que quando você é Absoluto, você o É. Mas quando você não o é, isso,
para você, não pode existir.
É nesse sentido que eu disse (e que foi dito por diversos intervenientes) que vocês não podem fazer do que
vocês São, um objetivo, uma vez que por definição, vocês já o São. É justamente a criação de um objetivo, de
um caminho, que cria a ilusão de uma realidade.

Pergunta: os Arcontes sempre foram Arcontes?
Novamente: não.
Um Arconte é algo que quis substituir uma regra existente por ela mesma. Essa regra existente é a lei
da Liberdade e da Graça.
Querer substituir a Inteligência infinita da Luz, por sua própria inteligência, é o pior dos sacrilégios que resulta
exatamente aí onde vocês estão atualmente, mesmo se vocês não são nem responsáveis, nem culpados, nem
repreensíveis pelo que quer que seja.
Parem de ser repreensíveis, parem de ser culpáveis e, aí, nesse momento. Vocês verão, por vocês mesmos,
que toda distância desaparece.
É necessário, de algum modo, de uma maneira ou de outra, vocês desabituarem-se deste mundo, não o
rejeitando, não o negando, mas integrando-o e transcendendo-o.
No entanto, vocês não podem transcendê-lo desde que, eu os lembro, não existe solução de continuidade. A
única coisa que sua consciência pode desenvolver, adquirir e manifestar, é o Si, o desvelamento da alma ou
ainda a Infinita Presença que faz a ponte entre a alma e o Espírito.

Pergunta: os ensinamentos sobre a lei da Atração são então ilusões?
Bem amado, a lei da Atração é real. É precisamente ela que lhe permitiu revelar a alma, revelar o Si, para
aqueles de vocês que já experimentaram a ativação de uma ou mais das Coroas. Mas eu os lembro que a
Liberdade e a Liberação não resultam, de modo algum, da ativação dessas três Lareiras.
A Liberdade a mais total é função do que sua consciência assimilou, integrou, se ela aceita, ela mesma,
desaparecer.
A consciência não é, em certo sentido, senão uma interface. O que vocês não São é proprietários de uma
consciência, em alguma Dimensão.
A lei da Graça faz parte da lei da Atração e da Unidade. Mas realizar a Unidade, viver o Si, não é a Liberdade. É
um objetivo. Esse objetivo desenrolou-se, efetivamente, conforme um tempo exato da Terra: um calendário, se
vocês preferem, da Terra.
Desde a Liberação da Terra e o nascimento da Onda da Vida, isso é supérfluo, o que não era o caso antes.
Assim, se vocês forem capazes de se colocarem, sem meditar, sem orar, sem pedir, e sem nenhuma vontade
de acolher o que quer que seja, vocês chegarão, de algum modo, a afrouxar o tempo.
Aí nesse momento, o que aconteceria? O Sharam Amita (chamado também Onda da Vida ou Néctar da Vida),
se difundiria instantaneamente no conjunto das estruturas ilusórias deste mundo, que os constituem, mas que
vocês não são.
Unicamente o parar de toda busca, toda pesquisa, unicamente o parar de qualquer suposição, de qualquer
crença (tornar-se como uma criança), permite viver a Liberação.



Isso ficou extremamente claro, seja em seus testemunhos, aqui, por intermédio deste canal, ou das vidas, de
alguns Anciãos e algumas Estrelas.
O problema do Absoluto é, justamente, que vocês não podem engendrar nem um objetivo, nem uma crença.
Uma vez que, tanto para a personalidade como para o Si, o Absoluto poderia representar o nada. E é,
efetivamente, o nada da consciência. Mas esse nada da consciência não é nem um progresso, nem uma
regressão, nem uma evolução, nem uma involução.
É o que vocês São, o que todos nós somos, em definitivo.

Pergunta: a observação do momento presente é um caminho suficiente?
Certamente não. Existe, em meio ao que é chamado o momento presente, a possibilidade de viver o
Despertar. E vocês têm, sobre a Terra, cada vez mais testemunhos, de gente, de pessoas, de consciências,
de diversas origens, que vivem essa ilusão de Liberação.
Despertar para o instante presente, é já uma primeira etapa (se posso me exprimir assim) permitindo colocar
fim à linearidade do tempo. Imergir no instante presente permite viver mecanismos de fluidez, e sincronicidade,
respondendo à lei da Atração, dando-lhes uma consciência muito mais ampla.
Isto quer dizer que nesse momento, vocês se tornam os espectadores que observam a cena do teatro. Mas
nem o espectador, nem a cena do teatro desaparecem por isso. Simplesmente, vocês mudaram o ponto de
vista.
Vocês consideram que o que é desempenhado sobre a cena não concerne ao espectador, exceto pelo que é
cativado e pelo interesse que há. Mas vocês não são nem o espectador, nem o ator.

Pergunta: qual a solução para não se satisfazer dessa ilusão do Despertar?
Eu falei de um Despertar real, mas de uma ilusão de Liberação. Não use uma palavra no lugar da outra, caso
contrário há confusão, instantaneamente.
Há um Despertar real que os faz sair de uma realidade para penetrar em uma outra realidade, perfeitamente
descrito por numerosos autores, hoje, quer isso seja no momento de uma experiência de morte iminente ou
ainda quando de um acesso a essa atemporalidade. Mas vocês não chegam aí.
Quando eu digo “não chegar aí”, é simplesmente não se satisfazer desse resplandecer da luz, mas tornar-se o
que vocês São.
Quando vocês observam a Luz, quando vocês vivem a Luz, isso quer dizer que vocês não são
inteiramente a Luz.
Uma vez que se vocês Realizam o que vocês São, além do espetáculo, além do teatro, além do ator e do
observador, aí nesse momento, vocês realizam, além de qualquer aspecto da consciência, que vocês são a
própria natureza do que é manifestado, mas vocês não são a manifestação e ainda menos aquele que olha.
Para isso, não há exatamente nada a fazer.
Durante as primeiras etapas da Liberação da Terra, um interveniente veio a vocês. Ele lhes exprimiu
o princípio da refutação e da pesquisa (ver as intervenções de BIDI). As coisas são hoje um pouco
diferentes.
Aqueles que não viveram esse estado particular além de qualquer estado, que não é nem um último, nem uma
finalidade, que é Absoluto, apoiaram-se sobre a refutação. Porque o objetivo da refutação não é fazer encontrar
o Absoluto. O objetivo da refutação era invalidar o princípio da identidade em meio a uma personalidade ou de
um Despertar transpessoal.
Hoje, a Liberação da Terra foi tal que a Onda da Vida está onipresente. Ela não está mais limitada ao
seu circuito ascendente (passando pelos chacras inferiores), nem mesmo em meio ao Canal Mariano
(pelo Manto Azul da Graça).
O que se desenrola chama simplesmente, de sua parte (como isso foi exprimido por diversos intervenientes),
manter-se Tranquilo. Manter-se Tranquilo não consiste em renunciar à vida ou a suas atividades, bem ao
contrário. É deixar fazer o que esse corpo tem a fazer, deixar fazer o que esse mental tem a fazer, olhá-lo agir.
Vocês sabem instantaneamente que vocês não são isso. Mas enquanto você não o realizou, é claro, isso lhe
parece inacessível. Isso corresponde à Última Presença.
O instante presente pode, então, ser uma etapa para a Última Presença. Mas isso não lhes é de nenhuma
utilidade, bem ao contrário, para ser o que vocês São, além de tudo isso, quero dizer Absolutos. Eu repito, mais
uma vez (porque isso é fundamental durante este período): não considerem jamais o Absoluto como uma
etapa, nem como uma finalidade, nem como uma possibilidade de desenvolvimento da consciência.
Vosso meio de expressão, sobre este mundo, são ou a consciência limitada, ou o Si. Nem um, nem o outro
(consciência separada e fragmentária ou consciência Unificada) lhes dão acesso à fonte da consciência. Eu
falo bem da fonte da consciência e não da FONTE.
Eu os lembro também que não se pode dar qualquer definição do Absoluto.Uma vez que, de seu ponto
de vista (se é o ponto de vista da pessoa), isso se chama o nada (néant), o buraco negro do qual eu falei
anteriormente.
Se você se instala no Si, aí nesse momento, o reflexo da Luz e a vivência da Luz, a vivência do Samadhi, te
impedem de viver Shantinilaya. Assim, então, a renúncia ao Si ou o abandono do Si é verdadeiramente o que é
para realizar para ser o que você É, de toda Eternidade. E para isso não necessita de nenhuma ascese,
nenhuma prática, mas simplesmente um mecanismo sutil, em meio à consciência, concernente à sua própria
aniquilação.

Pergunta: isso significa então que o vazio (néant) não existe, a não ser no nível da personalidade?
De fato. É claro, a morte é o fim da personalidade. O que explica porque a consciência da personalidade receia



a morte. Aquele que viveu uma experiência de morte iminente, ou que saiu de seu corpo, sabe muito bem que
ele não está limitado a esse corpo. Mas isso não é suficiente. Isso basta para a consciência. Isso não basta
para o que você É.
No termo “ser suficiente”, não veja aí algo a adquirir ou a desenvolver, mas, justamente, o cessar de toda a
atividade da consciência, em meio a uma consciência separada, fragmentária, como Unificada.
Eu os lembro (para encurtar esse assunto do Absoluto que parece apaixoná-los) que vocês não têm nenhum
meio, seja pela Vibração, seja pelas explicações, pelas minhas palavras, de viver o Absoluto, nem de se
aproximarem dele.

Pergunta: Os medos que podem aparecer no momento da passagem da Porta Estreita, estão
relacionados ao processo da Onda da Vida, ou a medos ancestrais ou a outra coisa?
Os medos da Onda da Vida estão inscritos nos dois primeiros chacras. A passagem daPorta Estreita ou
Porta OD, está inscrita entre o plexo solar e o plexo cardíaco.
O Abandono do Si se traduz por uma dificuldade para deixar a personalidade. Viver o Abandono do Si, é
também Abandonar a personalidade, deixá-la morrer (e não fazê-los morrer, o que não tem nada a ver).
É importante compreender que a Onda da Vida, quando ela atravessa o obstáculo dos dois primeiros chacras
(que, eu os lembro, estão ligados às linhas de Predação pessoais e coletivas) encontra também o que é
chamado o apego à personalidade. O apego à personalidade está presente, mesmo na personalidade
qualificada de transfigurada (tendo vivido o Despertar do Si).
O Despertar do Si não é a Liberdade, o Despertar do Si não é a Liberação.
Essa passagem da Porta Estreita corresponde à crucificação do ego, não por uma vontade pessoal (que seria
apenas uma ilusão), mas simplesmente imaginar o que representa, para o Cristo sobre a cruz, o último grito que
o fez dizer: “meu Pai, porque me abandonaste?”.
Da mesma maneira, quando um ser encontra-se confrontado à angústia de seu desaparecimento, ele pode, se
ele é muito jovem, realizar o Absoluto, instantaneamente, o que não é uma Realização, mas uma Liberação.
Uma vez que diante da angústia da morte, quando o ego, a personalidade, o cérebro, a consciência
fragmentária e a consciência Unificada percebem que elas vão desaparecer, o que é que permanece? O que
você É, de toda Eternidade.
Assim, existe uma possibilidade (que corresponde, muito exatamente e muito precisamente, às circunstâncias
da Terra, atuais) que, os coloca frente ao nada (néant), em um buraco negro, que não é senão a Luz.
O que vocês chamam radiação gama, por exemplo, e o que vocês chamam radiação ionizante vindo colocar
fim à vida carbonada, é, muito exatamente, um dos componentes da Luz Vibral.
De seu ponto de vista (onde quer que esteja situado, sobre este mundo), a Luz (no sentido Vibral o mais
autêntico) pode, em um momento intenso (e eu não definirei o que é a intensidade desse momento, mas vocês
estão em uma sucessão de momentos intensos sobre a Terra como em sua consciência), fazê-los deixar ir,
fazê-los abandonar qualquer reivindicação da consciência.
É justamente na constatação da aniquilação provável da própria consciência que se encontra a Infinita Presença
e o que foi chamado, por URIEL, a Passagem, que, eu os lembro, não é uma solução de continuidade entre o
Si e o Absoluto. O Absoluto aparece a partir do instante em que o Si desaparece.
As circunstâncias da Terra representam, atualmente, uma vez que se trata de uma Liberação total, uma
oportunidade da consciência instalada no Si, libertar-se do Si, de desaparecer ela mesma na a-consciência, a
fim de ser Absoluta.
Lembrem-se de que qualquer que seja a consciência, ela se prenderá a ela mesma, uma vez que ela não
existe, a não ser enquanto consciência. Vocês São o que está além da consciência.

Pergunta: uma pressão intensa sentida sob o diafragma, significa que o primeiro e o segundo
chacras foram atravessados?
Não. São duas travessias diferentes. A Onda da Vida libera as linhas de Predação, pessoais e coletivas, libera,
portanto, a consciência, ela própria, dela mesma e, portanto, cria, pelo Sharam Amrita ou Onda da Vida, a
Liberdade e a Liberação.
A Passagem da Porta Estreita, no nível do que é nomeado o oitavo corpo (ou OD), é a
Transcendência, a Ressurreição em meio ao Si.
A transcendência dos dois primeiros chacras representa o acesso ao que está além do Si, quer dizer o
Absoluto.
Contudo, o processo de desenvolvimento do Coração Ascensional (como lhes foi exposto) é realizado seja
pelo Manto Azul da Graça, seja pelo triângulo da Tri-Unidade, entre as três Portas inscritas entre o chacra do
Coração, o chacra do enraizamento da alma e o chacra do enraizamento do Espírito ou ainda pela própria Onda
da Vida.
Mas pode muito bem existir um acesso ao Si sem para tanto viver o Sharam Amrita. As próprias circunstâncias
da Onda da Vida estão, no entanto, desde algumas semanas, profundamente diferentes. Isso foi exposto e eu
o remeto, para isso, ao que foi exprimido por UM AMIGO, há oito dias, e por mim mesmo (ndr: ver as
respectivas intervenções: ANAEL e UM AMIGO).

Nós não temos mais perguntas. Nós lhe agradecemos.
Bem amados Absolutos, bem amados Filhos da Luz e Sementes Estelares, bem amadas Luzes, é tempo, para
mim, agora, de me retirar, transmitindo-lhes todo meu Amor e dando lugar àquele que vem depois de mim.
Eu lhes digo, certamente até breve.

http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/arcanjo-anael-10-de-novembro-de-2012-autresdimensions
http://portaldosanjos.ning.com/profiles/blogs/um-amigo-parte-1-10-de-novembro-de-2010-autresdimensions
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Eu sou ANAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos da Lei do Um, que a Paz, a Alegria e o Amor sejam.

Eu rendo Graças à sua presença.
O contexto da minha presença, entre vocês, é, sobretudo, responder às suas interrogações, às suas dúvidas,

referentes à consciência.
Permitam-me, em primeiro lugar, estabelecer, no silêncio das palavras, a presença da minha Radiância no

Coração de vocês.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

***

Pergunta: a Onda Galáctica que percorre montes de universos, ela atinge unicamente a 3ª
Dimensão, ou também as outras Dimensões?

Bem amado, os outros estados multidimensionais, em meio aos Multiversos, não conhecem qualquer
incidência do efeito da Onda Galáctica comparável ao que lhes foi proposto.

Nos Universos Unificados, a conexão com A FONTE não depende de um alinhamento preciso, ou de um
acontecimento ligado ao deslocamento dos sóis, dos planetas, das galáxias e do universo.

Apenas o confinamento da Terra produziu as condições de um isolamento.
Este isolamento pode ser rompido em diferentes momentos.

Esses diferentes momentos correspondem, precisamente, a dois eventos ditos astronômicos, o primeiro
sendo o alinhamento com o que é nomeado o centro galáctico, presente em meio ao que lhes aparece como

Sagitário (muito precisamente, a 20 graus de Sagitário).
O segundo elemento astronômico corresponde, ponto a ponto, ao que muitos de vocês vivenciaram, durante
esses anos, relativo à aproximação do que é visível com o que é invisível (quer vocês o nomeiem o Corpo de

Estado de Ser, quer vocês o nomeiem o Duplo, quer vocês o nomeiem os episódios de Comunhão e de
Fusão, não importa).

A reunião da Eternidade com o efêmero ocorre tanto no nível astronômico como no nível físico desta
Dimensão, para vocês, em meio a este Sistema Solar.

O que vocês chamam de alinhamento galáctico, o que vocês chamam de “buraco negro” (na sua
representação, na sua percepção ou na sua tecnologia) é apenas o que dá a ver o ponto de vista da técnica,

como da vida de vocês.
O que vocês chamam de “buraco negro”, de “aniquilação da vida”, é na realidade, o Retorno à Verdadeira Vida.

Existe, então, uma concordância (quase exata, doravante) entre diversos acontecimentos, que puderam, até
agora, estar separados no tempo, em função do que eu nomearia abertura da consciência da Terra, desejável

pela Terra, e abertura da consciência da Humanidade, a título individual como coletivo.
O trabalho realizado, durante as Núpcias Celestes, permitiu retardar e possibilitar a sincronia, de algum modo,

de um conjunto de eventos cósmicos (macrocósmicos e microcósmicos) ocorrendo tanto na Terra como neste
corpo que vocês habitam.

A simultaneidade desses eventos permitiu, como isso lhes foi anunciado (ndr: ver especialmente a intervenção
de MARIA de 15 de agosto de 2012 (1)), encurtar o Tempo da Revelação à sua mínima expressão (vocês, a
propósito, evitaram atravessar as zonas de turbulência bem mais importantes, segundo o que elas deveriam

ser, tal como os profetas viram, desde algum tempo do seu tempo).
Lembrem-se de que jamais é a Luz que põe fim ao que quer que seja, exceto na sua reintegração, na própria
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Luz, de tudo o que podia parecer como separado (nomeada zona de sombra, zona de escuridão, ou zona de
resistência à Luz).

A Luz, não somente vem iluminar, e, sobretudo, como lhes dissemos, vem restituí-los à sua Eternidade, se tal
for o seu estado.

*
Nós cuidamos, durante esses anos, para diferenciar a consciência que eu nomearia coletiva, da consciência

individual, e das transformações ocorrendo tanto em meio à consciência coletiva como individual.
Deve existir um momento, em meio a este mundo, onde haverá sobreposição, aí também, do que vocês

vivenciaram (para aqueles de vocês que estão mais adiantados, na escala da Vibração como da consciência) e
o evento coletivo.

Cada um, como nós lhes expressamos, tem diversas Origens: vocês Estão sobre este mundo, sem, no
entanto, pertencer a este mundo.

Existem, em vocês, diferentes componentes, tanto da alma, como Elementares (nos níveis mais unificados).
Esta representação do seu Ser, sobre esta Terra (o aspecto formal que vocês conhecem, que é o de vocês),

encontra-se implicado e impactado, de diversas maneiras, pela Luz, conforme (o que nós tínhamos dito a
vocês) as zonas de resistências, as zonas de sombra e as coisas que não gostariam de soltar.

O Abandono à Luz, assim como o Abandono do Si, e as diferentes etapas que nós lhes propomos, inscrevem-
se, desde o início (e esse início não corresponde simplesmente aos vários anos decorridos das nossas

intervenções através deste médium, mas muito mais), através do que foi criado e inaugurado durante o Ciclo
anterior, durante o seu final e o seu ressurgimento (o Ciclo anterior tendo iniciado, muito precisamente, em maio

de 50.731 antes de Jesus Cristo).
A rotação deste Sistema Solar e da Galáxia, com as quais vocês estão em ressonância, passa ciclicamente por
um ponto específico, nomeado centro das Galáxias, como também pelo centro desta Galáxia (que não são os

mesmos).
Essa Passagem se acompanha de uma espécie (para empregar a sua linguagem) de recomposição,

permitindo zerar as circunstâncias da vida.
A diferença fundamental existente (e que foi realizada por uma intervenção específica, tanto pelos Arcanjos,
como pelos Anciãos, como pelas Estrelas e, é claro, por vocês mesmos e pela Terra na sua integralidade),

permitiu amortecer, como eu dizia, esse princípio de confrontação.
Esta confrontação irá se tornar quase exclusivamente uma sobreposição, uma justaposição das duas escalas

da Consciência, que estavam, até agora, separadas.
Resultando ou na Liberação da Consciência, ou na Liberação, simplesmente.

*
Eu especifico, além disso, que, durante este período (que já está aberto desde alguns meses), vocês notam
em vocês, como ao redor de vocês, uma espécie ou de indiferença, ou de excitação, em relação aos prazos

ditos astronômicos.
Tenham em mente para que a sua Consciência individual, ou para que o Absoluto que vocês São, seja

realmente, na totalidade, o que vocês São (manifestado, aqui, em uma forma), que é totalmente independente
de qualquer evento geofísico (mesmo o conjunto dos eventos geofísicos, ligados à ação do Hayoth Ha

Kodesh, os Cavaleiros, ou os Elementos, estando hoje mais do que flagrante, em vocês como no conjunto da
Terra).

O princípio de resistência ou de negação, no momento atual, permite ao conjunto do pensamento coletivo
humano (ainda submisso, por enquanto, ao hábito do Sistema de Controle do Mental Humano, assim como ao

confinamento do corpo astral), de algum modo, posicionar-se de maneira profundamente diferente.
Vocês têm Irmãos e Irmãs humanos, encarnados como vocês, por vezes mais próximos de vocês, que não

vivem (e vocês sabem disso) a mesma coisa que vocês.
Eles não percebem, tampouco, o fato dessa vivência Interior, o aspecto exterior do mesmo modo: o olhar, a

visão e o pensamento podem parecer por vezes diametralmente opostos, entre aqueles de vocês que
projetam um futuro melhor em meio a esta Dimensão, e aqueles que, pela sua vivência, sabem pertinentemente

que não existe solução de continuidade entre esta Dimensão e as outras Dimensões, devido à dissociação
desta Dimensão específica, em meio a este Universo.

O retorno da Luz, previsto e anunciado por vários profetas, de todos os tempos, de todas as épocas, de todas
as origens, bem como as suas descrições (inevitavelmente coloridas pelo conhecimento disso no momento

em que eles viviam e quando eles receberam essas informações), encontra-se profundamente modificado pela
ação das Núpcias Celestes, pela resposta dos habitantes da Terra, pela ação da Confederação Intergaláctica
dos Mundos Livres, assim como pela resposta da própria Terra que, como vocês sabem, está Liberada (ndr:

“Núpcias Celestes” é o nome dado às intervenções de MIGUEL de 17 de abril a 12 de julho de 2009 (2)).

***

Pergunta: o que vão se tornar as consciências que, hoje, não acreditam nesta ruptura, que
acreditam em um outro tempo a vir?

Bem amado, eu bem expressei o fato como a manifestação da consciência, e não a manifestação de uma
crença, qualquer que seja.



Não é questão de acreditar em um fim ou em uma perenidade, é questão de viver, no interior da sua carne e no
Interior da sua Consciência, esse processo de fim.

Se ele não for vivenciado, no momento atual, e se ele não for vivenciado, no momento da realização da
Promessa e do Juramento do retorno da Luz, então (isso corresponde à sua interrogação), ser-lhe-á feito, e

será feito aos seus Irmãos e Irmãs humanos, exatamente, segundo a sua vivência e segundo as suas crenças.
Dessa maneira, existem, efetivamente, diferentes futuros possíveis e potenciais.

Conforme o que lhes foi enunciado desde o início das Núpcias Celestes: ser-lhes-á feito muito exatamente
segundo a sua Vibração, segundo a sua Consciência, e segundo o que vocês criaram no Interior desta dita

Consciência.
Que é totalmente independente do que vocês esperam, ou do que vocês criaram, na superfície deste mundo.

A característica do confinamento (além das leis eletromagnéticas, gravitacionais, que ali regeram) é, sobretudo,
para vocês, marcada, no nível da consciência, como a capacidade para viver a Dissolução dos Elementos (ou

não): a crença nada tem a ver com isso.
Isso foi expresso, há muitos anos, pelo Comandante dos Anciãos a propósito de duas humanidades (ndr: ver
em particular, sobre esse tema, as intervenções de O.M. AÏVANHOV de 21 de outubro e de 29 de novembro

de 2010 (3)).
Essas duas humanidades são apenas o reflexo da sua própria atualização de progressão, em função das

circunstâncias coletivas.
Do mesmo modo que aquele que deixa este corpo, para encontrar-se do outro lado da matriz, confinado e

prisioneiro no astral (como esse foi o caso até agora), era visto encontrando seres de luz que lhe diziam que
ele devia se encarnar, para completar uma evolução ou para criar condições permanentes de encarnação.

Isso terminou: aqueles que deixam este plano, agora (e desde, eu diria, o início das Núpcias Celestes), não
têm mais necessidade de viver o astral (que vocês nomeiam: “do outro lado”, ou seja, os mundos

intermediários).
Eles se encontram na posição que vocês chamam de estase, de Beatitude, até o momento da Liberação final

da Terra.
*

Naturalmente, cada um de vocês considera, segundo a sua própria consciência, o futuro deste mundo.
Aquele que é Absoluto não pode ser referido, de maneira alguma, pelo futuro de qualquer mundo, seja qual for,

em qualquer Dimensão que for.
Entretanto, a reativação de alguns Pilares, de algumas ancoragens de Luz, permitiu, no nível coletivo e

individual, dirigir-se para o Si, para a Unidade, e talvez transcender esta Unidade, para viver a Eternidade além
do Si.

Deste modo, quaisquer que sejam as circunstâncias da Luz, qualquer que seja o desenrolar do impacto da Luz
(na sua Revelação final, total, e irreversível), cada um será exatamente confrontado com tudo o que ele criou,

segundo os seus desejos.
Não como uma retribuição, no sentido kármico, mas como a expressão da maior das Liberdades, Total e

Infinita, da própria Consciência, e não mais tributária de qualquer karma, de qualquer evolução, ou de alguma
experiência visando obter uma melhoria (qualquer que seja) ou uma evolução (qualquer que seja).

A evolução apenas se refere aos mundos da personalidade a aos mundos da alma.
Na medida em que isso é levado a desaparecer, na totalidade, não há mais motivo para se preocupar com o

que quer que seja.
Isso contribui para o que repetem a vocês alguns Anciãos, desde agora vários meses, com relação ao fato de

permanecer Tranquilo.
Permanecer Tranquilo não é, ainda uma vez, qualquer atitude de passividade ou, ainda menos, de resignação.
A melhor maneira que vocês têm, hoje, de viver o que vocês têm que viver é, justamente, deixar a Luz revelar-

se em vocês, e se estabelecer.
Não são vocês que estabelecem a Luz, foram vocês, que ancoraram a Luz, foram vocês que semearam a Luz,

e são vocês que, pela Transparência à Luz, permitem a Liberação da Terra.
Do mesmo modo que quando vocês estão na prisão, quando vocês são liberados, se lhes derem uma data de

liberação, vocês giram em círculo na prisão, com impaciência, raiva, ou mesmo exageração dos estados
emocionais e mentais.

A partir do momento em que vocês Revelam, por vocês mesmos, pelo Abandono do Si, o que vocês São, na
Eternidade, não se coloca mais a mínima questão referente à eventualidade do que quer que seja mais senão

do que vocês São.
*

Dessa maneira, então, o caminho das duas humanidades desenha-se de maneira cada vez mais clara.
Aqueles que não veem, porque eles não Vibram a Consciência no nível dos chakras (centros de Luz, lâmpadas

de Luz), que não vivenciaram a Liberação pela Onda da Vida, nem pelo Canal Mariano, nem pelo
desenvolvimento do Coração Ascensional, estão talvez inseridos em cenários de medos, algumas vezes muito

antigos, ligados aos hábitos e aos apegos.
Tudo isso é perfeitamente conhecido em uma série de ensinamentos e de experiências possíveis, tanto no
que são nomeados os princípios da Advaita Vedanta, como em alguns soufis, ou ainda em alguns grupos

místicos cuja finalidade é a Liberação da Ilusão.
Enquanto vocês considerarem que este mundo é válido e valioso, e que ele pode melhorar, de uma maneira ou



de outra, vocês são tributários, aí também, das leis deste mundo.
A Liberdade não se importa com as leis deste mundo.

A Liberdade não se importa com qualquer evolução espiritual, que apenas irá sempre se referir à personalidade
e à alma, e em caso algum, ao que vocês São, que jamais se encarnou, que jamais vivenciou, e que não se

importa com qualquer circunstância, de um Universo ou de um Centro Galáctico.
Isso se junta ao que foi expresso, há vários anos, com relação à Verdade Absoluta e à verdade relativa (ndr: ver

as intervenções de ANAEL de 10 de agosto e de 13 de agosto de 2010 (4)).
Aquele que vive a verdade relativa não sabe que ele vive uma verdade relativa, que se aplica unicamente ao
seu campo de consciência, ao seu campo de experiência, ao seu campo de percepção, e também ao seu

campo de crenças.
Além desta experiência, aquele que penetra a Última Presença, a etapa final do Si, ou que se estabelece além

de todo estado, em meio ao Parabrahman ou no Absoluto, não se importa com esses referimentos a uma
evolução, a qualquer melhoria, ou a qualquer transformação, já que ele está definitivamente Liberado da ilusão.

***

Pergunta: na medida em que a Luz Libera tudo o que aprisiona, isso significa que os seres
reencontram o que eles Eram antes do confinamento?

Evidentemente. E que jamais se moveu.

***

Pergunta: isso significa então que os seres que hoje ignoram tudo isso, vão reencontrar a sua
Dimensão de origem?

A ignorância do quê?
Neste mundo, assim como (eu o espero) lhes demonstrou, ampla e suficientemente, BIDI (ndr: ver as suas
intervenções (5)), o que vocês chamam de ilusão, ou de verdade, tem apenas pouco sentido em relação à

Verdade Absoluta.
Deste modo, então, a ignorância (tal como você a definiu) é apenas uma soma de conhecimentos.

O princípio não é saber que acontece tal evento ou tal evento (Interior como exterior) porque saber disso não
lhe permite vivê-lo.

Simplesmente, vivê-lo livra você de todo condicionamento.
Viver não é saber.
Saber não é ver.
E ver não é viver.

Esta frase importante é para resituar no que eu nomeei, desde o início das minhas
intervenções, Hic e Nunc (ndr: Aqui e Agora).

Enquanto a consciência estiver polarizada em um futuro, enquanto a consciência estiver afetada pelo peso de
um passado (qualquer que seja: desta vida ou de outras vidas), enquanto vocês estiverem submissos às leis

deste mundo, e que vocês as aceitam como válidas, vocês fazem a experiência.
O princípio do confinamento é mantido pela manutenção de uma série de crenças e de ideologias que os

impede de realizar o Si.
 Enquanto vocês acreditarem em uma autoridade exterior, enquanto vocês acreditarem em um princípio criador,

seja qual for, vocês não são Livres: vocês ali ficam submissos.
A Liberdade não consiste em ser culto ou não ser culto.

A Liberdade consiste em ser Livre e se livrar de toda dualidade, não por uma ascese pessoal, mas, sim, por
um Abandono à Luz, seguido do Abandono do Si.

Tudo o que você acredita dominar, tudo o que você acredita controlar, domina e controla você.
Tudo ao que você se prende, prende você.

A única coisa que não os prende é a Liberdade.
A Liberdade, em meio a este mundo, é desconhecida de vocês, mesmo realizando o Si.

A Realização do Si não é, em caso algum, a Liberdade ou a Liberação.
Não se trata de saber, nem de conhecer, mas, sim, de ser totalmente Transparente.

Estejam certos de que nesta fase específica, cada consciência, cada ser humano, cada átomo, cada animal
desta Terra, como dos planos paralelos da Terra (constituídos de mundos que se enredam com o seu, mas

que nada têm a ver com o de vocês), estão perfeitamente lúcidos sobre o que acontece.
As propriedades de liberdade da consciência e de experiências podem posicioná-los de forma oposta, e

diferentemente, do que se desenrola em relação a esses prazos astronômicos.



No último momento do Encontro com a Luz, vocês irão perceber o que significa, realmente, esta frase: “os
últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos”.

Pergunta: qual é a diferença entre Liberação da consciência e Liberação, simplesmente?

A Liberação da consciência é o momento em que a consciência se encontra face a face com a Luz Vibral, não
em suas manifestações acentuadas, tais como vocês as viveram até agora (que isso seja no nível dos

diferentes circuitos existentes, no nível da estrutura oculta e sutil do ser humano), mas muito mais do que isso:
é a Lembrança e a Promessa.

Eu o remeto, para isso, ao Juramento expresso pela A FONTE (ndr: ver em particular a intervenção d’A FONTE
de 27 de julho de 2009 (6)).

A FONTE não é o Absoluto, mas Ela é, no entanto, a primeira manifestação sendo extraída do Absoluto e
permitindo, por sua vez, aumentar ao infinito e se multiplicar ao infinito.

A Liberação consiste em fazer tomar consciência, à própria consciência, de que ela não É o que ela acredita.
Esse momento foi imortalizado, eu diria, pela expressão do Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) referente ao

“planeta grelha”.
Essas profecias, falando do Fogo do Amor, foram amplamente desenvolvidas por alguns seres, eles mesmos

Liberados da influência da Terra quanto ao que eles São.
O princípio do confinamento não é estar consciente do que você É.

Isso em nada corresponde a qualquer saber, mas, sim, a um estado que nada tem a ver com o fato de saber,
ou de não saber, tal como vocês o compreendem e o concebem com um cérebro humano.

A Liberação corresponde a viver como Liberado Vivente, ou seja, a não mais ser dependente de qualquer
circunstância deste mundo, como de qualquer Dimensão.

Isso se expressa por um traço extremamente específico, vagamente correspondendo ao que foi nomeado a
Morada da Paz Suprema.

Aquele que vive a Morada da Paz Suprema não pode mais ser, nem modificado, nem alterado, no que é
vivenciado.

O fato de saber nada muda.
Vocês podem ler todos os livros que vocês quiserem, vocês podem presenciar tudo o que nós dissemos a

vocês: se vocês não o viverem, isso estritamente de nada serve para vocês.
Entretanto, no nível coletivo, a Liberação é efetiva: isso se reflete pela lembrança da Eternidade de vocês.

Mas, em seguida, se vocês escolhessem permanecer em meio à consciência e à experiência, isso faz parte da
sua Liberdade imprescindível.

O que não era o caso até agora, porque a sua vida estava inscrita entre o que vocês nomeiam o nascimento e a
morte, o que não existe nas outras Dimensões: não existe nem nascimento, nem morte, nem aparecimento,

nem desaparecimento.
Vocês devem também aceitar que, para uma consciência tendo vivido em um contexto limitado, restrito, e

confinante, seja mais difícil conceber que existem, em outros lugares, outras condições, outras circunstâncias,
e outros estados da própria Consciência (eu sequer falo do que é nomeado Absoluto).

***

Pergunta: você pode falar da diferença e da correlação entre a Consciência e a a-consciência?

Bem amada, você faz aí uma pergunta que não pode ser respondida, como os vários intervenientes lhes
disseram: você É Absoluto, ou você não o É.

Isso não depende, justamente, da consciência.
Não existe qualquer correlação entre a consciência e a a-consciência, já que a própria expressão de uma

palavra, mesmo portadora da Vibração, apenas faz refletir um nível Vibratório ou (se você preferir) um nível da
consciência.

 O Absoluto jamais será um nível da consciência já que ele nunca manifesta uma consciência.
Entretanto, e em vista do seu estado, hoje, de consciência (que é o seu, o que quer que você tenha vivenciado

ou não), é possível para vocês ter uma representação mais clara, eu diria, do que representa a Infinita
Presença, que antecede o coração do Coração.

Isso será expresso, à maneira dela, pela Estrela NO EYES (ndr: ver a sua intervenção de 24 de novembro de
2012 (7)).

Mas não existe qualquer solução de continuidade entre a consciência e a a-consciência.
É o que você É antes de nascer, não somente para esta vida, mas antes de nascer neste mundo.

Isso não se refere, de forma alguma, à estrutura intermediária nomeada a alma, mas isso seria referente
eventualmente ao que vocês nomeiam (na trilogia corpo / alma / Espírito) o Espírito e, sobretudo, ao que está

além do Espírito, ou seja, que contém a Luz e que contém A  FONTE.



Somente a manifestação da própria Consciência os faz considerar e viver (que isso seja neste mundo, como
em qualquer Dimensão) a expressão de uma distância, de uma temporalidade, de um espaço diferente

(mesmo se as regras físicas não forem as mesmas, segundo as Dimensões).
Aquele que evolui em meio a uma Consciência multidimensional não é tributário, nem de uma forma, nem de

um espaço, nem de um tempo.
Lembrem-se de que a sua consciência confinada tem o hábito dos muros da prisão.

Mas se vocês não forem para fora da prisão, como é que vocês podem saber que vocês estão na prisão?

***

Pergunta: o Espírito corresponde à Última Presença?

Sim, certamente.

***

Pergunta: você poderia esclarecer sobre as Linhas de Predação?

Bem amado, as Linhas de Predação pessoais se manifestam em vocês, e naqueles que estão perto de vocês,
sem qualquer exceção.

A própria estrutura, não da consciência, mas deste mundo confinado, faz com que, em toda relação, como em
toda comunicação, exista, de maneira mais frequentemente invisível, uma forma de Predação, daquele que,

mesmo utilizando o conjunto dos seus potenciais intelectuais, vai lhes comunicar alguma coisa, e que irá
exercer (quer vocês queiram ou não) uma ascendência, na maneira que ele tem de apresentar, através das

palavras.
Deste modo, então, as Linhas de Predação pessoais fazem parte da constituição inerente deste mundo.

A Predação, a competição, tudo o que está ligado à comparação, à necessidade de estar acima ou em outros
lugares, tudo isso se refere às Linhas de Predação pessoais: Predação pessoal (Interior e individual)

correspondendo ao que é chamado de crença na imortalidade.
Este corpo, esta personalidade na qual você habita, desaparece na sua própria morte.

O que resta, até agora, na próxima vida, do que foi a sua vida passada?
De qualquer modo, o conjunto das suas vidas passadas pertence, como esta, à ilusão, e a um conjunto de

construções artificiais de ação / reação, não tendo qualquer incidência sobre o que você É.
Assim, então, essas Linhas de Predação se expressam contra você mesmo, por você mesmo, devido ao

hábito.
Elas estão diretamente associadas ao que eu nomeei “apego (arquetípico) da personalidade a ela mesma”

(ndr: ver na coluna “protocolos a praticar” (8)): é o conjunto das estratégias de sobrevivência que estão inscritas
tanto no seu cérebro, como na coletividade humana, através do que vocês nomeiam a perenidade, a

descendência, o fato de ter filiações, filhos, de manter, pela sua atividade, este mundo, em sua própria ilusão.
As Linhas de Predação, agora, expressas a título individual, ao redor de si, são o reflexo de tentativas de

comunicação verbal, gestual, ou ligada às convenções (afetivas, morais, ou sociais) que vocês exercem um
para com os outros, exprimindo-o em nome do amor, mas que jamais são uma liberdade.

Lembrem-se de que o amor deixa livre, totalmente, qualquer que seja este amor.
Se vocês expressam um amor que é um contrato, uma subordinação (que isso seja através do que vocês

nomeiam uma alma irmã, encontrada em uma vida passada) vocês apenas fazem manter as ligações, vocês
não rompem ligação alguma.

As Linhas de Predação consistem então em manifestar (na maioria das vezes, sem o conhecimento da
consciência ordinária) uma ascendência, qualquer que seja a forma, sobre uma outra consciência, qualquer que

seja: tudo o que vocês nomeiam “meu”, como pertencendo a vocês (que isso seja tanto o seu automóvel,
como a sua esposa, ou como o seu filho).

As Linhas de Predação coletivas, inscritas no nível da Terra, foram rompidas, como isso foi anunciado por
SÉRÉTI, assim que ele anunciou isso a vocês (ndr: sua intervenção de 30 de setembro de 2012 (9)).

Existe um período de latência muito curto, em termos temporais humanos, entre o momento da Liberação do
Éter, da Liberação da Terra, da Liberação das Linhas de Predação coletivas, e a realização do objetivo, que é o

retorno do Éter original.
Eu os lembro, mesmo assim, de que vendo, clara e objetivamente (qualquer que seja o seu ideal de amor,
qualquer que seja o seu ideal de pureza, qualquer que seja o seu ideal de Liberação ou de Liberdade real),

tudo o que lhes é dado a ver, participa do princípio de competição, em meio a este mundo (qualquer que seja a
forma, a expressão desta competição).

A competição leva à Predação.
A Predação encobre o confinamento.

Enquanto a personalidade se sujeitar, vocês ali ficam submissos.



Só aquele que vive a Liberdade sabe o que é a Liberdade, além dos conceitos, das ideias, ou de um futuro,
qualquer que seja.

*
Eu terminarei, enfim, reafirmando que essas Linhas de Predação pessoais, dirigidas a vocês mesmos como
dirigidas ao seu ambiente, correspondem ao que está ligado, não ao ego, não à individualidade, mas, sim, a

tudo o que está compreendido em meio às estruturas nomeadas os dois primeiros chakras: tudo o que
corresponde à influência ou ao impacto transgeracional, tudo o que está ligado ao controle, à dominação, à

vontade, e à confiança em si (a confiança em si apenas representando a expressão de uma Predação máxima).
Eu poderia dizer também que, aí onde está a energia, aí está a sua consciência.

Vocês sabem que existem sete centros de consciência, neste mundo encarnado: havia doze no início, cinco
foram retirados, cinco foram repostos pelo Senhor METATRON em 15 de agosto de 2009 (ndr: ver a

intervenção de METATRON de 05 de agosto de 2009 (10)).
O que vocês vivem é em função da aceitação dessas Chaves Metatrônicas ou não.

A sua consciência se desenrola, então, ou segundo um plano evolutivo, de evolução, e de aperfeiçoamento
que não põe fim à sua própria Predação, exercida contra vocês mesmos.

É muito difícil aceitar que além das circunstâncias específicas deste mundo, vocês criam instantaneamente a
sua própria realidade.

Se isso não lhes aparecer instantaneamente, é justamente pelo fato da curvatura do espaço-tempo ligada à
falsificação.

Hoje, o que vocês constatam?
Que o impacto é quase imediato.

Se vocês não respeitarem o novo Éter, que os habita, se vocês comerem como de costume, vocês irão sofrer.
Se vocês exercerem uma Predação, e que vocês não tenham consciência disso, mas se ela estiver, no

entanto, muito ativa, vocês irão pagar também pelas consequências: não há outra maneira de ver, realmente, ao
que vocês estão sujeitos, e ao que vocês se sujeitam vocês mesmos.

***

Pergunta: você acha limitante a expressão da linguagem humana “inconsciente coletivo”?

Bem amada, no início do século XX apareceram conceitos, esses conceitos foram objeto de estudos.
Era sobre o consciente, o inconsciente, e o subconsciente.

O que nós denominamos o inconsciente coletivo é o conjunto das crenças, manifestado e criado pelo conjunto
dos seres humanos, mantendo o princípio de subordinação e de confinamento.

Como em todas as crenças, de todos os modos, e de tudo o que vocês seguem, sem se colocar a questão da
veracidade, unicamente porque muitos seres humanos seguem isso.
Isso poderia corresponder ao que vocês nomeiam: uma egrégora.

Uma egrégora tem a sua própria vida, se ela for alimentada por aqueles que ali acreditam: vocês criam,
portanto, a sua própria realidade.

Aqueles que conhecem essas leis, e que criaram o confinamento, sabem pertinentemente para onde dirigi-los
a fim de evitar que vocês encontrem, realmente, o que vocês São.

Isso seria simplesmente lhes propondo, por exemplo, para seguir um mestre, para seguir um salvador, e para
acreditar que um salvador vai liberá-los seja do que for.

Dessa maneira, o princípio do confinamento, nascido dessas crenças e dos hábitos, impede vocês de ser
Livre.

***

Pergunta: o Fogo do Amor consome o Espírito?

O Fogo do Amor tem por objetivo a Liberação.
Ele queima o corpo físico, ele queima a alma, ele queima o corpo mental, ele queima o corpo causal.
E restitui vocês, ou ao seu estado de budeidade, convencido de que existe uma evolução em meio à

consciência, mesmo livre, ou ao estado átmico, que se junta então (sem qualquer dificuldade) ao que é
nomeado o Parabrahman.

Eu diria, resumindo, que, durante este período, o mais difícil é fazer cessar, de algum modo, a própria
Consciência.

O Abandono do Si é certamente uma das etapas principais, e eu penso que a Estrela TERESA especificou de
novo a vocês o lugar da Infância em meio a essa vivência, ou não (ndr: sua intervenção de 24 de novembro de

2012 (11)).
Eu posso muitas vezes apresentar a vocês a imagem dos vasos comunicantes.



E há, efetivamente (mesmo se não houver a possibilidade de passar de um ao outro), uma espécie de
comunicação: vocês não podem ser tudo, sobre este mundo, e ser tudo o que vocês São, realmente.

É preciso (dito de forma diferente, mas isso dá no mesmo) nada ser, aqui, para Ser Tudo.
Lembrem-se do que lhes disse o CRISTO: “aquele que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la”.

Nada há a salvar: há apenas que Ser ou que penetrar o não-ser.

***

Pergunta: será que a Luz e o Amor Crístico são o Absoluto?

Não.
A partir do momento em que existe um Princípio Solar, que faz com que vocês possam dizer, como o CRISTO:

“eu e meu Pai somos Um”, isso reflete a União e a Unidade com A FONTE.
O Absoluto não é nem A FONTE, nem o CRISTO.

Eu lembro a você (e como eu lembro disso em cada intervenção) de que você não tem qualquer meio (tanto
em meio à sua Consciência, como nas suas capacidades ditas espirituais) de entrever o Absoluto.

É justamente a ausência de suposição, qualquer que seja, a ausência de idealização, e a ausência de
percepção, que caracterizam o Absoluto.

Você não pode então, de maneira alguma, aproximar-se dele ou presumi-lo: você apenas pode vivê-lo.
Eu repito ainda uma vez: a testemunha inabalável do Absoluto é Shantinilaya.

***

Pergunta: está correto dizer que toda criação, por mais bela que seja, é ilusória?

Eu não diria que ela é ilusória, eu diria, sobretudo, que ela tem um tempo e, nesse sentido, em relação à
Eternidade, ela é efêmera.

Apenas existe criação para aquele cuja consciência está manifestada.
Aquele que está estabelecido no Parabrahman não se importa com criação alguma: a criação aparece

espontaneamente, mesmo se ela for dirigida por aqueles que nós nomeamos, nós mesmos, os mestres
geneticistas (em especial, vindos de Sírius).

Tudo isso apenas representa as experiências.
É preciso diferenciar as experiências (quaisquer que sejam, em qualquer universo e em qualquer Dimensão

que seja) e o Absoluto.
Esta diferença não é uma oposição, mas sim, de preferência, um englobamento: o Absoluto permite tanto a

manifestação d’A FONTE, como a manifestação do Amor, como a manifestação da Luz, como de tudo o que é
manifestado.

Mas o Absoluto não é uma manifestação.
Mais uma vez, vocês não têm qualquer meio de presumir, de imaginar, ou de supor o que quer que seja sobre

o Absoluto.
Vocês não podem, tampouco, como eu disse na semana passada (ndr: sua intervenção de 17 de novembro de

2012 (12)), torná-lo um objetivo ou uma meta.
Porque isso jamais será um objetivo ou uma meta: é o que você É, na Verdade Absoluta.

***

Pergunta: o Espírito é um nível de consciência?

Sim: é um estado da consciência.
Se houver Espírito, há consciência, ou seja, manifestação, em um nível ou outro.

Mas o Espírito sabe que ele está conectado ao Grande Espírito, como dizem algumas Estrelas (ndr: em
particular NO EYES e SNOW).

Esse Grande Espírito reúne todos os Espíritos, é um holograma: há, em cada Espírito, a totalidade do Grande
Espírito.

Mas este Espírito é uma manifestação, invisível sobre este mundo, visível nos outros Mundos e nas outras
Dimensões.

Enquanto vocês procurarem definir, ou fazer uma suposição sobre o Absoluto, vocês não poderão ali Ser.
 Porque colocar uma palavra é ali colocar, já, uma consciência, e ali colocar uma consciência é o contrário da a-



consciência.
Como lhes dizia BIDI: este corpo aparece e desaparece.

A consciência que está no Interior ali é tributária, durante o tempo da experiência da vida.
A Consciência encontra-se em outros lugares (até agora: sobre este mundo) no momento da morte, mas isso

era nos bastidores, mas isso sempre foi parte integrante do cenário.
Vocês não São nem o cenário, nem a cenografia, nem o que se anima em meio a este palco.

***

Pergunta: como permanecer Tranquilo independentemente das circunstâncias, quer sejam
agradáveis ou desagradáveis?

Não há como.
Mude de ponto de vista: não seja mais o que você acredita ser, mas Seja o que você É, realmente.

Isso lhes foi mostrado e dado a ver por vários seres humanos, Irmãos e Irmãs, que conseguiram, entre vocês,
serem Liberados.

Algumas das Estrelas falaram sobre isso a vocês.
Mas enquanto você quiser ser Liberado, você não pode ser Liberado.

Isso não é um paradoxo, porque você já É Livre, mas você não vê isso.
Tudo depende do local de onde você olha.

Se você olhar da personalidade, colocando-se a questão em meio à personalidade, eu posso lhe assegurar
que você jamais irá encontrar saída.

Se você se colocar no Si, pela Realização do Si, pela vivência da Paz (e não a Paz Suprema), pela vivência dos
diferentes Samadhi, você vai viver a Luz, você vai ver a Luz que, de fato, nada mais é do que você mesmo: aí

também, o Si não pode se aproximar, nem mesmo conceber, a existência ou a presença do Absoluto.
Isso é apenas a rendição total do corpo, da alma e do Espírito, no famoso “fiat lux”: “que isso seja feito”, “Pai,

que a tua vontade seja feita”, “eu entrego o meu Espírito entre as tuas mãos”.
Mas as tuas mãos não são nada mais do que as minhas próprias mãos, que, por outro lado, não existem.

Eu os lembro, para ir mais longe no que dizia IRMÃO K, há algumas semanas (ndr: ver a intervenção do IRMÃO
K de 16 de outubro de 2012 (13)): a Maturidade é justamente parar de acreditar no que quer que seja que

vocês não vivam.
Vocês vivem a Luz, na totalidade?

Vocês têm feito disso um objetivo, uma finalidade?
Vocês estão na Paz, permanentemente?

Vocês estão, permanentemente, na Morada da Paz Suprema, ou vocês são submetidos a oscilações e a
movimentos?

Não há “como fazer”, mas sim, de preferência, “como Ser”, a fim de não mais ser.
E de experimentar o último estado, além de todo estado, que é Parabrahman.

É o único lugar, que não é um lugar, e que, no entanto, confere o conjunto das possibilidades, a Totalidade, e,
sobretudo, a Plenitude (que, para a personalidade, é um vazio).

***

Pergunta: e sobre aqueles que confinaram o nosso sistema?

Bem amado, eles desempenharam um papel ilusório, como você desempenha um papel ilusório: tudo
depende do seu ponto de vista.

Colocar-se a questão do futuro do que, eu creio, foram nomeados “os maus rapazes”, não tem qualquer
incidência: somente a personalidade acredita em um futuro para eles.

Lembrem-se de que nenhuma lógica humana, nenhuma lógica da Consciência (que ela esteja confinada ou, por
outro lado, também, ilimitada em meio ao Si) permite-lhes dar-se conta do que vocês São, realmente.

A única constante que lhes é possível manifestar, nesta forma, devido à Liberação da Terra, é o que nós
nomeamos Absoluto ou Parabrahman.

É o único lugar, que não é um lugar, mas onde se encontra a Plenitude, a Paz Suprema.
Nenhum outro estado (mesmo o Si, na sua permanência) pode permitir-lhes outra coisa senão viver a Luz.

Viver a Luz não é exatamente Ser a Luz.
Ser a Luz não é exatamente Ser Absoluto.

***



Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos da Lei do Um, independentemente da sua localização, independentemente da sua
consciência, independentemente do que vocês São, ou do que vocês creem ser, neste instante de Comunhão,

eu peço para vocês acolherem a minha Radiância no seu Coração.
Eu lhes digo até breve.

Que a Graça e a Paz estejam instaladas, e em permanência.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Até logo.

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

1 – MARIA (15.08.2012)

http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-15-de-agosto-de-2012-autres.html 
*

2 – ARCANJO MIGUEL – ‘NÚPCIAS CELESTES’

http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html 
*

3 – OMRAAM (Aïvanhov) (21.10.2010 e 29.11.2010)

http://www.portaldosanjos.net/2010/10/om-aivanhov-21-de-outubro-de-2010.html 
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/om-aivanhov-29-de-novembro-de-2010.html 

*

4 – ARCANJO ANAEL (10.08.2010 e 13.08 2010)

http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-12-10-de-agosto-de-2010.html 
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-22-10-de-agosto-de-2010.html 

http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-13-de-agosto-de-2010.html 
*

5 – Intervenções de BIDI

http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html 
*

6 – A FONTE (27.07.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2009/09/a-fonte-27-de-setembro-de-2009.html 

*

7 – NO EYES (24.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/no-eyes-24-de-novembro-de-2012-autres.html 

*

8 – Série **PROTOCOLOS** - a contar de 03 de novembro de 2012
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html 

*

9 – SÉRÉTI (30.09.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html 

*

10 – ARCANJO METATRON (05.08.2009)

http://www.portaldosanjos.net/2012/12/casamentos-celestes-etapas-de-miguel.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/08/maria-15-de-agosto-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-12-10-de-agosto-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-22-10-de-agosto-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/no-eyes-24-de-novembro-de-2012-autres.html
http://www.portaldosanjos.net/2009/09/a-fonte-27-de-setembro-de-2009.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/sereti-guia-azul-de-sirius-24d-30-de.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/10/om-aivanhov-21-de-outubro-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/04/bidi.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/11/om-aivanhov-29-de-novembro-de-2010.html
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/protocolos-prioritarios.html
http://www.portaldosanjos.net/2010/08/anael-13-de-agosto-de-2010.html


http://www.portaldosanjos.net/2009/08/metatron-5-de-agosto-de-2009.html
*

11 – TERESA DE LISIEUX (24.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/teresa-de-lisieux-24-de-novembro-de.html

*

12 – ARCANJO ANAEL (17.11.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/11/anael-17-de-novembro-de-2012-autres.html 

*

13 – IRMÃO K (16.10.2012)
http://www.portaldosanjos.net/2012/10/irmao-k-16-de-outubro-de-2012-autres.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO ANAEL no site francês:
http://www.autresdimensions.com/article.php?produit=1706

24 de novembro de 2012
(Publicado em 25 de novembro de 2012)

***

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

************
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- VALE A PENA LER DE NOVO - 

ÁUDIO mp3 ORIGINAL:
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121201_-_ANAEL.mp3

Eu sou ANAEL, Arcanjo. 

Bem Amados Filhos da Luz, Bem Amados Filhos da Lei do Um, Bem Amados Libertadores da Terra, que a
Paz, o Amor e a Luz estejam em vocês. 

Estabeleçamos, em primeiro lugar, um momento de Fusão, de mim para vocês e de vocês para mim, na
mesma consciência, na mesma Unidade e na mesma Presença.

... Compartilhando a dádiva da Graça ...

Eu venho a vocês, neste dia como durante as semanas anteriores do seu tempo, para responder aos seus
questionamentos e interrogações, orientando, no entanto, se vocês quiserem, o sentido dos seus

questionamentos inscritos, desta vez, não tanto nos dados gerais referentes tanto ao Abandono, como à
Verdade, como ao Absoluto, mas, bem mais, servindo-se justamente do conjunto dos elementos que eu pude

lhes comunicar, enquanto Arcanjo da Relação e da Comunicação, durante estes anos.

O objetivo é então, fazê-los questionar sobre o próprio sentido do que eu vou chamar de temporalidade.

Temporalidade enquanto tempo que passa e temporalidade referente a este período atual, a fim de recolocar
essa temporalidade (e a interrogação ou questionamento que se relaciona a ela ou que se relaciona a vocês)

em relação ao que eu pude exprimir, durante esses anos, enquanto Embaixador do Conclave Arcangélico, mas
de maneira mais global, como intercessor entre os diferentes Conclaves e a sua consciência. 

Eu especifico também que, no final das minhas palavras e no intervalo das suas interrogações, nós iremos
estabilizar, cada vez mais, neste lugar como em todo lugar, o efêmero com o Eterno, deixando um espaço de

Luz aparentando-se e aproximando-se com o Último.

Eu especifico, enquanto as interrogações se levantam em vocês, que, evidentemente, essa temporalidade
decorre muito precisamente do que eu nomeei de prazos astronômicos.

***

ANAEL - 1o. de dezembro de 2012 - Autres Dimensions

http://4.bp.blogspot.com/-Tx00ER1iXFo/UwrEhuGE4ZI/AAAAAAAAEMM/fRcbgXZKw-8/s1600/000+Anael+-+01.12.2012.JPG
http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://autresdimensions.info/audio/Canalisation_-_20121201_-_ANAEL.mp3


Pergunta: o que significa o fato de não ter mais vontade de nada?

Bem Amado, a resposta a isso é muito simples e eu vou apresentá-la de duas maneiras, ilustrando, assim, o
que acabou de exprimir o Bem Amado João, antes de mim (ndr: intervenção de SRI AUROBINDO de 1º de

dezembro de 2012) (1).

A vontade de nada fazer pode ser considerado, do ponto de vista da personalidade, como uma demissão de
um papel ou de uma função (social, moral, afetiva, profissional ou ainda ligada ao que vocês nomeiam, do seu
ponto de vista, a vida), expressando-se tanto pela necessidade de se alimentar, de se vestir, de ganhar a sua
vida, ou de manifestar interações em meio a este mundo nos diferentes setores que lhes são perfeitamente

conhecidos.

Do ponto de vista da Eternidade, nada fazer é justamente entrar na Eternidade.

O fato de ter menos vontade de fazer ou, mais diretamente, de nada mais fazer, é uma demissão da
personalidade que se dirige não para o Nada, mas para a Eternidade.

A sua lucidez vai corresponder simplesmente à posição em que você se situa em relação à sua própria
pergunta.

No entanto, convém recolocar também esse sentimento de não mais ter vontade de fazer no contexto do que é
nomeado “hábitos”, tal como exprimiu IRMÃO K há pouco tempo (ndr: sua intervenção de 24 de novembro de

2012) (2).

Assim, os hábitos, em meio à Humanidade, são extremamente poderosos.

Eles contribuem, à sua maneira, para o estabelecimento e manutenção do ‘sistema de controle do mental
humano’: a egrégora social e humanitária e da humanidade visam uma pseudo coesão de uma humanidade

Unitária, evoluindo para o Amor.

Não ter mais vontade de fazer nada pode ser traduzido, na verdade, como uma problemática da própria
personalidade, que você chama de depressão ou inversão do humor, estresse ou ansiedade.

De fato, é diferente de não ter vontade de fazer nada, estando Tranquilo, de não ter vontade de fazer nada
vivido como uma agitação, uma ansiedade, ou uma demissão de tudo o que fazia as suas interações em meio à

vida.

Ou isso é realmente uma demissão e irá envolver, de qualquer maneira, o efêmero que você é.

Ou é um impulso para mudar de ponto de vista e para estabelecê-lo em algo que ainda não lhe é conhecido, de
maneira global e total.

A observação do “nada fazer” pode então resultar de uma mesma causa, mas levando a uma percepção ou a
um ponto de vista que é diferente.

Eu o lembro, para tranquilizá-lo, contudo, de que basta olhar, ler, ver a vida de alguns Seres, tendo realizado o
seu ser profundo ou estando Liberados da matriz, como se comportam em suas vidas.

É evidente que, em toda vida humana, existe uma série de componentes variando conforme o tempo, conforme
a temporalidade, conforme o humor ou ainda conforme a época que é vivida sobre esta Terra.

Unicamente aquele que estabiliza a sua própria Eternidade é capaz de ver, de maneira lúcida, clara e sem
nenhuma apreensão, a Dissolução do seu próprio efêmero, a Dissolução dos seus próprios hábitos.

Do ponto de vista daquele que está inscrito na personalidade: isso representa um erro magistral de falha no
encarregar-se da sua própria vida.

Do ponto de vista da Eternidade: aí está a Verdade Absoluta.

Eu os lembro de que “nada fazer” não se inscreve em uma temporalidade que eu qualificaria “usual” e “normal”
ou “habitual” da Terra, mas em uma temporalidade alterada correspondendo ao fim de cada ciclo.



Assim, portanto, nada fazer e não ter mais vontade de fazer nada pode ser tanto a expressão de uma patologia
como a expressão da uma finalidade mais elevada.

Tudo vai depender, como sempre, do ponto de vista daquele que olha como do seu próprio ponto de vista,
enquanto observador em meio ao Si, da sua própria vida.

***

Pergunta: acolher tudo o que se apresenta pode ser considerado como "não fazer nada"?

Bem Amado, o "fazer" e "não fazer nada" correspondem às ações conduzidas em meio a este mundo: as
ações mais usuais e habituais para um corpo (como lavar-se, restaurar-se) que se encontram, eu o lembro,
profundamente modificadas, aí também, pela mudança de hábito ligada à sobreposição e à justaposição.

Acolher a Luz é uma das etapas.

A segunda etapa (permitindo chegar, de algum modo, ao “nada fazer”) é, evidentemente, acolher a Luz, mas
aceitar deixá-la trabalhar, em vocês, sem interferir, de maneira nenhuma, com ela.

O Abandono à Luz, depois o Abandono do Si (tais como eu os expliquei e desenvolvi amplamente, durante
esses anos) encontram, hoje, de maneira muito natural, para vocês, a sua conclusão.

Se esse “nada fazer” se refletir por um questionamento, por uma ansiedade, por um sentimento de
anormalidade, então, nesse momento, vocês sabem onde se coloca o seu ponto de vista.

Por outro lado, se esse “nada fazer” se refletir pela maior das beatitudes, então vocês alcançam a Verdade
Absoluta.

O “nada fazer” não é uma finalidade, sobretudo que, segundo o ponto de vista, esse “nada fazer” é
profundamente diferente, conforme vocês estão inscritos em uma história lógica e temporal ou conforme vocês

estão, doravante, posicionados em meio ao que vocês São, na Eternidade.

Assim, portanto, a observação atual desses preceitos que nós lhes demos, para este período, de “nada fazer”
ou de “ficarem Tranquilos”, não se refere absolutamente a uma demissão de qualquer das atividades da própria

personalidade, mas resulta e decorre diretamente da capacidade, para a Luz, para estabelecer-se em vocês,
no que vocês São (uma vez que vocês São a Luz), sem interferências (eu chamaria isso: franja de

interferências ligada ao efêmero, ao transitório e à pessoa).

Existem, no entanto (e como isso foi expresso, de diferentes maneiras, nestas últimas semanas transcorridas
do seu tempo terrestre), muitas maneiras de assimilar esse Choque da Humanidade, diferentes maneiras de

vivê-lo.

Lembrem-se de que as circunstâncias (como eu exprimi, há três semanas e quatro semanas) que se
desenrolam em vocês são muito exatamente aquelas que vocês criaram para viver este período, da maneira

mais adequada conforme o seu ponto de vista e conforme o que vocês São, em Verdade, e a distância
podendo existir entre o que vocês São, em Verdade, e o que vocês percebem disso.

Quanto mais essa distância diminuir, e quanto mais ela tender a desaparecer, mais vocês estarão no que nós
chamamos de Shantinilaya ou Beatitude.

Seja o que for que se torne esse corpo, seja o que for que se torne essa vida, seja o que for que se torne este
mundo, nesse momento vocês não são mais referidos, nesse momento vocês realizam as palavras de

CRISTO: “eu estou sobre este mundo, mas eu não sou deste mundo”.

Esta é a melhor maneira de viver a Vida Eterna e Absoluta.

Nos momentos em que a Luz os chamar, como nos momentos em que vocês acolherem a Luz, o resultado
será diferente, conforme o seu ponto de vista, conforme o lugar, de algum modo, em que estiver posicionada a

sua consciência: no efêmero da personalidade e do desenrolar da sua vida ou na Eternidade do que vocês
São.

O próprio princípio do que nós denominamos “sobreposição” e “justaposição” deixa-se viver a Tranquilidade ou



a não Tranquilidade que jamais irá decorrer de uma circunstância exterior, de uma circunstância física, social,
moral, afetiva ou profissional.

  O que significa, dito de outra forma, que enquanto vocês acreditarem que, para estarem Tranquilos, vocês
dependem do estado do seu corpo, do estado das suas finanças, do estado das suas interações, vocês estão

apenas na personalidade.

É apenas quando a Beatitude, a Tranquilidade e a Paz se instalam, sem nenhum esforço, sem nenhuma
vontade, sem perseguir nenhum objetivo (seja ele qual for), que vocês encontram realmente a Paz que é a sua

Eternidade, a sua Presença e o seu Absoluto.

Assim, portanto, a Tranquilidade ou o “nada fazer” pode ser vivido de diversas maneiras conforme, é claro,
onde você mesmo se posicionar.

***

Pergunta: dificuldades de relacionamento podem estar ligadas a ações / reações do passado ou
também a formas de freios para impedir-se de se evaporar?

Bem Amado, eu lhe agradeço a pergunta, porque ela leva exatamente à mesma resposta à qual acabei de dar:
tudo vai depender, exclusivamente, do seu ponto de vista.

 Ser afetado no seu presente e considerar que isso pode vir de uma lei de ação/reação passada coloca você
mesmo e o sujeita, em certo sentido, a essa lei de karma e de ação/reação.

Eu o convido a ouvir novamente o que eu acabei de responder na primeira questão: você ali vai encontrar, é
claro, todas as respostas.

Saiba que, enquanto existir uma dificuldade ou uma resistência ou uma oposição (que isso se refira a um
aspecto de relacionamento entre um Irmão e uma Irmã, ou dois membros da mesma família, ou qualquer outra

espécie de interação referente tanto às circunstâncias como ao desenrolar da vida), aquele que estiver
posicionado, do seu ponto de vista, no Absoluto, não pode ser afetado nem pela doença, nem pelo conflito,

seja ele qual for, não dando nenhuma importância ao conflito.

O que não é uma demissão ou uma fuga, mas, sim, estabelecer você mesmo a sua Presença na Infinita
Presença ou no Absoluto.

Então, o ponto de vista muda e, o que se deixa ver, nesse momento, não depende mais de qualquer
discriminação, nem de qualquer resistência ou oposição.

O importante não é saber se a resistência ou a oposição vem de você ou do outro ou da circunstância, uma vez
que isso é ainda considerar que há a interação em meio à personalidade e, portanto, ao efêmero.

Colocar-se a questão do próprio sentido de uma dificuldade vivida, para recolocá-la em uma explicação ou um
sentido (seja de ação/reação do passado, seja de qualquer coisa que favoreça a Liberação), volta, grosso

modo, para a mesma coisa.

O “ficar Tranquilo” não pode ser afetado seja pelo que for vindo (aparentemente) de um exterior de si, que isso
seja, mais uma vez, uma dificuldade entre dois seres ou com uma circunstância em um dado setor da vida.

Unicamente aquele que está Tranquilo, unicamente aquele cujo ponto de vista não é mais do efêmero, mas da
Eternidade, pode sentir, de algum modo, a diferença entre um mesmo evento ocorrendo do ponto de vista da

personalidade e o mesmo evento ocorrendo do ponto de vista da Eternidade.

Em um caso, haverá reação, haverá punição, haverá perturbação.

No outro caso, não haverá nem demissão, nem indiferença, mas, bem mais, um ponto de vista que transcende
e ultrapassa amplamente as próprias condições deste mundo.

Assim (como eu disse há algumas semanas), o que acontece na sua vida é expressamente o que você criou
(ndr: sua intervenção de 06 de setembro de 2012) (3).



Mas cabe a você ver, aí também, qual importância você dá ao que acontece, quer isso se refira a você
Interiormente, quer isso se refira a esse corpo: a diferença, aí também, irá se situar em função de onde você

estiver situado.

No efêmero, você será afetado.

Na Eternidade, você não pode, de maneira alguma, ser afetado, mesmo pelo desaparecimento do seu próprio
corpo.

Qualquer sentimento, qualquer sensação, qualquer percepção de uma resistência ou, ao contrário, do que lhe
aparece como algo que será libertador, em um dado momento, é apenas o ponto de vista da personalidade.

O ponto de vista da Eternidade é aquele que vai constatar o que acontece.

Que isso seja, por exemplo, o fim desse corpo, que isso seja, por exemplo, o fim de uma relação ou o início de
uma relação, nada do que é Eterno pode ser afetado por uma circunstância histórica, pessoal e, de qualquer

maneira, efêmera.

O seu ponto de vista dirige, de algum modo, diretamente, o que se manifesta à sua consciência.

A utilização do que você faz, do que se manifesta à sua consciência, é profundamente diferente segundo o
ponto de vista que você adotar.

O fim do corpo é chamado de morte.

Para a consciência, o fim do corpo não é certamente a morte.

Mas se sua consciência depender, de maneira que eu qualificaria de abusiva e ilusória, desse corpo, então
você é efetivamente dependente desse corpo.

É o mesmo, por exemplo, para um elemento comum à humanidade (que nos é desconhecido) que vocês
chamam de dor.

Não é o meu propósito definir a origem ou a causa de uma dor que os afeta, mas sim de ver qual é o efeito
dessa dor sobre o que vocês são.

Quaisquer que sejam a expressão, a localização e a intensidade dessa dor (moral ou física), se isso se refletir
por uma alteração da sua consciência, evidentemente vocês estão no efêmero, nesse momento.  

Aquele cujo ponto de vista, no momento em que ele a vive, se situar seja no Si, seja na Infinita Presença, seja
no Absoluto, não pode de modo algum ser afetado por qualquer circunstância, desse corpo, como deste

mundo.

O efêmero e o ilusório jamais são fixos.

Eles mudam o tempo todo.

Esse movimento induz, de algum modo, a linearidade do tempo, de maneira bem mais complexa do que eu
apresento.

Mas, em um nível coletivo e individual, trata-se dos mesmos mecanismos empregados.

Se você estiver na sua Eternidade, se você estiver na sua Infinita Presença, como no Si, de modo não mais
experimental, mas cada vez mais como um estado estabilizado, o que pode lhe fazer, realmente, uma dor,

onde quer que ela seja?

O que pode lhe fazer qualquer transformação ou futuro deste mundo, uma vez que o mundo é você?

***



Pergunta: o que significa o fato de ter calor na periferia do corpo e frio no interior?

Bem Amado, existem (durante este período, eu diria, de sobreposição, mas também de sobreimpressão, de
duas consciências diferentes) modificações extremamente importantes ocorrendo no nível do que é chamado,

justamente, de regulação central.

Essa regulação central está diretamente ligada a um órgão específico do seu cérebro, a uma parte específica
do seu cérebro denominada hipotálamo e hipófise, assim como, em menor escala, a epífise (pineal).

O conjunto dos processos da regulação chamada de central (como a regulação térmica ou ainda a regulação
da saciedade ou da fome) é diretamente comandado, enquanto retransmissor da consciência, pela hipófise e,

sobretudo, pelo hipotálamo, e, em menor grau, pela epífise.

A modificação dos ritmos fisiológicos, a modificação das circunstâncias alimentares, assim como do seu humor
(no sentido mais amplo), decorrem diretamente das modificações do hipotálamo, da hipófise e da epífise.

Elas estão em ressonância direta (para a hipófise, para o hipotálamo) com o que é nomeado o ponto ER da
cabeça, no centro da cabeça.

A chegada da Luz Vibral, juntamente com a Onda da Vida, assim como a sua capacidade para viver os
diferentes estados Vibratórios da consciência, torna-os mais ou menos permeáveis à influência do Coração

Ascensional, à influência da Lemniscata Sagrada, à influência da Merkabah, à influência do Canal Mariano e se
expressa, evidentemente, por modificações, cada vez mais sensíveis e perceptíveis, do conjunto das funções

fisiológicas (centrais como do humor).

Este é, portanto, um processo bastante normal, devido à sobreimpressão das consciências.

Eu os lembro, de maneira, eu diria, humorística, de que ali onde nós estamos, nós não temos necessidade de
comer outra coisa a não ser a Luz que nós Somos.

Assim, então, é o mesmo para a regulação dita térmica.

O princípio do Fogo (quer se manifeste no nível do Coração, quer se manifeste no nível dos Triângulos
Elementares, quer se manifeste no nível celular) está, justamente, em ressonância direta com a penetração da

Luz no mais íntimo de cada célula, no mais íntimo de cada Ser.

E, sobretudo, no que toca, em meio a essa estrutura efêmera, o que está ligado, de algum modo, à
multidimensionalidade e à sua Eternidade, inscrita, até mesmo, nessa biologia corporal, contudo alterada e

seccionada de algumas fitas de DNA.

Assim, portanto, as modificações de percepção térmica, as modificações de ritmo e de intensidade de sono,
como de alimentação, ilustram apenas uma única e mesma coisa: a modificação extremamente importante do
que é chamado de hipófise-hipotálamo, em ressonância e em relação, como eu exprimi, com o ponto ER do

peito (quer dizer, o timo), modificando também o seu sistema imunológico.

***

Pergunta: quais são as transformações induzidas quando se assiste às suas canalizações?

Bem Amado, quanto a isso (parece-me) foi dito pelo seu Comandante, ele próprio, referente, por exemplo, às
Núpcias Celestes: o aspecto Vibral está sempre presente (ndr: O.M. AIVANHOV - As “Núpcias Celestes”

referem-se às intervenções de MIGUEL de 17 de abril a 12 de julho de 2009) (4).

Para aqueles que assistem ao que você chama de “canalização”, para aqueles que escutaram o que foi dito
pelo Arcanjo MIGUEL, para aqueles que leem, hoje, existe um impacto Vibratório.

Esse impacto Vibratório não está ligado à adesão às palavras que nós pronunciamos, nem à crença no que nós
pronunciamos, mas, bem mais, diretamente, ao impacto da Luz Vibral.

O que acontece, nesse momento, não é diferente do que você pode viver a sós, a partir do instante em que
não existir mais interação do seu efêmero em meio à sua Eternidade.

Deixar estabelecer-se um novo ponto de vista é abandonar (como talvez você já saibam) toda referência, todo



posicionamento, em relação a um conhecido, em relação a uma explicação, ou a uma busca de sentido.

A Luz Vibral, tal como ela ocorre, durante este espaço (agora, ou em leitura, ou em escuta), não está de modo
algum destinada a alimentar o seu mental.

Em resumo, eu poderia dizer que eu alimento de sentido, o seu mental, permitindo que se expresse, em você,
a parte mais alta do que você É, em Verdade: aquela que aflora à sua consciência e da qual você não tinha,

necessariamente, realmente, consciência, uma vez que isso se situa em um nível do que foi chamado,
classicamente, na sua língua, de “subconsciente”.

O supraconsciente tem a capacidade, de algum modo (supraconsciente para Supramental), para estar em
ressonância, por pontos específicos, com o que é chamado de efêmero, mesmo se não houver sobreposição
totalmente exata, e possibilidade de coexistência comum, dos dois estados, em um longo prazo (em um prazo

Terrestre como em outras noções temporais).

É importante apreender que o mecanismo que se estabelece decorre diretamente do que é nomeado uma
Comunhão.

Aquele que Vibra não estará mais sujeito ou submisso no próprio sentido da frase, à localização da vírgula ou
do ponto, não será, portanto, dependente de um sentido ou de outro.

Se eu tomar, por exemplo, as intervenções do Arcanjo URIEL, vocês puderam constatar que ele joga (no
sentido Vibral) com o sentido das palavras, a fim de lhes permitir, no nível da consciência como do cérebro,

ultrapassar o mecanismo de funcionamento habitual da linguagem, passar de uma linguagem oral carregada de
sentido e de significação, de metáforas como de explicações, para uma linguagem que impacta diretamente os

aspectos Vibrais (ou energéticos, se você preferir) que não tem mais nada a ver com a energia emocional,
mental ou ainda etérea alterada.

É a melhor maneira possível de recriar o que nós nomeamos o Novo Éter ou Éter Unificado ou Éter do Fogo.

Assim, portanto, você pode escutar o que eu lhe digo em diferentes níveis: do ponto de vista da personalidade,
do ponto de vista do Si ou ainda do Absoluto.

Aquele que está no Absoluto não tem mais necessidade de compreender o menor sentido do que é dito, mas
de simplesmente viver a Luz e o que daí decorre, ou seja, a Paz, a Alegria, a Serenidade e a Morada da Paz

Suprema.

A Luz é a Morada da Paz Suprema.

Ela é Shantinilaya e aquele que é Luz não pode considerar sair desse estado de Paz Suprema, somente a
personalidade considera isso, por meio de uma série de elementos pertencentes à personalidade, como o que

vocês chamam de responsabilidade, compromisso, dever moral, obrigações (quaisquer que sejam essas
obrigações), retomando, aí também, o que pôde dizer CRISTO: “o pássaro se preocupa com o que vai comer

amanhã?”.

O Abandono do Si pode ir, para alguns de vocês, até esses extremos (concebidos como extremos pela
personalidade) como, por exemplo, de não mais ter isto ou aquilo ou de ter demais isto ou aquilo.

Isto, aí também, é exatamente o mesmo princípio e os mesmos mecanismos de funcionamento relacionados
tanto à saúde (como vocês dizem) desse corpo físico, como do seu mental, como do seu Ser, na sua

totalidade.

Assistir a uma canalização estritamente de nada serve se você se colocar, de imediato e exclusivamente, de
acordo com o sentido da personalidade que vai, sem parar, perguntar se o que é dito é verdadeiro ou não.

Eu o convido, para isso, a reler atentamente o que eu pude falar, em várias ocasiões, sobre a Verdade
Absoluta e a verdade relativa (ndr: ver em particular as intervenções de ANAEL de 10 e 13 de agosto de 2010)

(5).

As verdades relativas pertencem a um campo de experiência que lhe é próprio, a um quadro experimental
ligado à sua história, ao seu histórico, ao seu passado e às suas projeções, em meio ao seu futuro ou mesmo

ao seu instante presente.

Aquele que transcendeu isso (não por qualquer vontade, mas, bem mais, pelo Abandono à Luz) não se coloca
mais a questão do sentido das palavras, nem se coloca mais a questão da veracidade segundo a verdade



relativa (do que é dito, anunciado, chegado ou não), mas, bem mais, segundo a Eternidade da Luz,
independente totalmente de qualquer circunstância deste mundo como da pessoa.

Aí também, conforme onde você estiver, você verá as coisas de duas maneiras, às vezes totalmente opostas,
ou mesmo contraditórias.

Ver as coisas como contraditórias jamais irá lhe permitir estabelecer a Paz, quer seja no que nós dizemos,
como em qualquer acontecimento da vida.

Por outro lado, se você não se preocupar mais com o que você vai comer amanhã, a palavra que pode ser
empregada (embora possa ser confuso), nesse momento, é a palavra Fé. 

É evidente que tendo talvez ouvido, lido, algumas obras ou algumas intervenções das Estrelas, pode lhes
aparecer de maneira clara, que é na Divina Providência, na Divina Graça, no próprio Abandono à Graça, que a

Graça ocorre.

Não são vocês que vão buscar a Graça.

Não são vocês que vão buscar uma solução.

Isto não é, tampouco, uma renúncia, mas, sim, uma mudança de ponto de vista.

Aquele que estiver na personalidade será sempre guiado pelo medo, pelo problema da escolha e pelo
problema da veracidade, da realidade e da verdade do que é enunciado.

Aquele que está na Vibração não ouve mais, até mesmo, as palavras, nem mesmo o sentido das palavras que
nós pronunciamos, mas isso, aí também, é uma forma de aprendizado que nós demos a vocês,

pacientemente, durante todos esses anos.

A diferença temporal é que, doravante, não há mais tempo necessário para se ocupar disso.

Unicamente a via mais direta, mais rápida, mais simples, é viver com o que você É, no instante presente em
que outros Irmãos e Irmãs da sua humanidade, ou ainda de outros mundos, estão em sintonia (eu diria) com

você, pelo sentido da sua escuta.

Eu vou concluir dizendo que nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhuma imagem, nenhuma circunstância, pode
estabelecer a Paz Suprema, sobretudo, não em meio a este mundo.

Mas é necessário, contudo, aceitar na totalidade este mundo uma vez que, quaisquer que sejam sua ilusão e
sua alteração, se não houvesse o princípio da Vida, bem, muito simplesmente não haveria vida possível.

Dessa maneira, então, não é rejeitando a personalidade que se alcança a Eternidade, é interessando-se pela
Eternidade: “busquem o reino dos Céus e o resto lhes será dado de acréscimo”.

***

Pergunta: o que nós deveríamos saber sobre a Porta KI-RIS-TI?

Bem Amado, o que é nomeado KI-RIS-TI (você talvez tenha apreendido) é o Princípio Solar.

Nós escolhemos essa denominação para não ofuscar as crenças de muitos seres humanos quanto à existência
e à mensagem emitida por CRISTO.

KI-RIS-TI é o Logos Solar.

Ele é o princípio CRISTO - MIGUEL.

Não é somente MIGUEL.

Não é somente um personagem histórico.



KI-RIS-TI é o Filho Ardente do Sol.

Aquele que realizou o Sol, em si, e que diz: “Pai, que se faça a sua Vontade e não a minha.”.

Quer dizer aquele que (e eu coloco a palavra entre aspas) “crucificou” a sua existência.

É necessário o último sacrifício: a Doação de Si à humanidade, a Doação de Si à Luz.

 KI-RIS-TI está, é claro, ligado a uma linguagem Vibral que vem (como nós já dissemos e talvez vocês se
lembrem) do sumério original, denominada linguagem cósmica.

Essa linguagem cósmica é uma linguagem que usa as sílabas.

Essas sílabas carregam significado, nelas mesmas.

Essas três sílabas fazem sentido, na acepção de uma palavra procedente de uma representação, de uma
compreensão e de uma experiência, qualquer que seja a palavra.

Por outro lado, tomar a sílaba ultrapassa largamente a origem, mesmo semântica, da palavra, mas resulta
diretamente no aspecto Vibral: quase como as sílabas sagradas.

KI-RIS-TI é então um Duplo, um Duplo Solar, cujo corpo é multidimensional.

É a Luz que aquece.

É o Fogo que purifica.

É a Vida, em todas as suas expressões, em todas as suas manifestações, quer seja nesta Dimensão como em
qualquer Dimensão.

***

Pergunta: se o círculo é uma forma confinante, o que é das mandalas?

Bem Amado, mais uma vez, tudo depende de onde você se situar.

Enquanto você estiver no efêmero criado, recriado, observado uma mandala, seja ela qual for, apenas fixa sua
atenção, apenas fixa sua intenção sobre um objetivo contido nessa mandala.

O círculo, como a esfera, são estruturas ardilosas, nelas mesmas, por que no princípio do círculo (como da
gota, como da elipse), há essa noção de repassar pelo mesmo ponto, de maneira cíclica, mesmo se for em

outro nível.

O princípio do Universo, tal como é observável (quer seja na observação do curso do Sol, como é deixado se
ver com a tecnologia moderna, com os cálculos matemáticos, com os cálculos físicos modernos), ocorre

apenas por meio do que pode ser perceptível e, portanto, observável.

Mas, nada lhes diz (e seus cientistas começam a se pôr em dúvida) que o que vocês observam corresponde à
totalidade da vida, mas, sim, eu diria, a algo que é totalmente incompleto.

O que vocês chamam de “vazio”, o que vocês chamam de “nada”, não é senão a Luz e a sua Beatitude.

Do ponto de vista da lagarta: um buraco negro põe fim à vida.

Do ponto de vista da borboleta: um buraco negro é o retorno à Vida.

Uma mandala é, portanto, útil, até certo grau de transcendência e de evolução da personalidade, mas nenhuma
mandala, assim como nenhum ser exterior a vocês, pode Liberá-los: há apenas vocês, e somente vocês, que

se Liberam.



E a única maneira de ser Livre, de se Liberar, é o Abandono do Si.

E isso não depende de nenhuma crença, de nenhuma circunstância exterior, nem mesmo de qualquer mandala,
como, aliás, de nenhuma figura geométrica perfeita.

Simplesmente, existe, em meio ao que nós chamamos de princípio das formas (e eu já tive ocasião de me
expressar sobre isso), uma onda de forma ou uma onda para efeito de forma, inscrita em uma temporalidade
bem mais vasta do que aquela que a sua consciência (mesmo sobre este mundo e mesmo Liberado) pode

assimilar.

O Absoluto (mesmo, com forma) não pode ser representado em algo que escapa ao próprio campo da
consciência e que absolutamente não se refere à consciência, mas ao Absoluto.

Para a consciência, em todo caso, uma forma é sempre, sem nenhuma exceção, um confinamento.

Enquanto a sua consciência for dependente de uma forma (mesmo mutável de Dimensão em Dimensão,
mesmo vocês sendo Absoluto), vocês dependem (certamente não como aqui, aí onde vocês estão), no

entanto, de uma forma, uma vez que a consciência, nesse momento, está inscrita em uma forma.

E uma forma é animada de consciência.

Eu diria, até mesmo, que é a consciência mais estável no tempo.

Essa noção de estabilidade vai ser encontrada nas meditações, como realizam alguns povos, por exemplo,
diante de um tanka ou um tapete de oração constituído geralmente de mandalas.

A mandala não deve se tornar uma finalidade, mas deve ser vista como um elemento de focalização, de
transcendência da consciência do efêmero, mas jamais permitindo alcançar a Eternidade.

Mas isso pode representar, em certo sentido, a ilusão de um caminho válido.

Toda forma (seja ela qual for, seja qual for a sua definição, seja qual for a sua abordagem, seja qual for o seu
Universo Dimensional) é apenas um estado transitório da consciência, ligado à manifestação da referida

consciência.

Vocês têm a experiência, sobre este mundo, em que a sua forma se inscreve (em sua própria mobilidade)
entre o que é chamado de nascimento e morte.

Quando a sua forma desaparece, o que permanece? : o sem forma.

Naquele momento, não há mais nem mandala, nem estrutura geométrica perfeita.

Mas a forma é um dos suportes da manifestação Dimensional.

***

Pergunta: por que a confiança ainda pode alternar com a dúvida, em particular no sentido de não se
sentir pronto no que se vive hoje?

Bem Amado, a personalidade nunca estará pronta para qualquer coisa além de si mesma. 

Enquanto você considerar que é necessário estar pronto ou não pronto, enquanto houver a inquietude quanto
ao sentimento de estar pronto ou não pronto, diga-se que isso é apenas uma interrogação do seu próprio

mental.

Assim, então, existem possibilidades de viver experiências.

Essas experiências estão (como eu já desenvolvi nas últimas semanas) diretamente ligadas a uma
aprendizagem.

Mas é profundamente diferente viver as experiências e viver um estado estabilizado.



O que você coloca como questão decorre diretamente desse princípio.

Enquanto houver a experiência (mas não a estabilização de um estado), haverá (e, sobretudo, durante este
período, extremamente breve, de sobreimpressão ou de justaposição), verdadeiramente, esse mecanismo de
observação da sua própria consciência que passa de um estado a outro por que, justamente, nenhum dos dois

estados está estabilizado.

A personalidade jamais poderá estar estabilizada.

A Eternidade estará estabilizada, na totalidade, quando o seu ponto de vista estiver exclusivamente aí onde
você É: em meio à sua Eternidade.

Você não é implicado nem pelas dúvidas, nem pela inquietude.

O que sugere que isso vem de você, não é nada além do que a ação da Luz sobre o seu próprio mental.

Tornar-se observador é não mais tomar parte no que acontece em meio à própria consciência, que isso diga
respeito ao Samadhi, que isso se refira ao fato de conduzir um veículo a motor, que isso se refira a uma

interação com outro Irmão ou Irmã da sua humanidade.

Os sentimentos de inquietude, de ansiedade, de agitação, de questionamento, de dúvida, de raiva ou de medo,
serão sempre apenas o reflexo da própria personalidade.

Aquele que alcança a Infinita Presença, aquele que está estabelecido além de todo estado (quer dizer, o
Absoluto com forma), ri de tudo isso.

Por que mesmo se isso chegar no nível do limiar de percepção consciente, isso é vivido como uma
intromissão e não modifica em nada o que foi estabilizado (seja no Absoluto, na Infinita Presença).

Mas o próprio processo atual os coloca diante do que eu chamaria de últimas dúvidas, as últimas raivas e,
sobretudo, os últimos medos: aqueles de se desprender, aqueles de se Abandonar, aqueles de confiar no que

você É, na Eternidade, e que, no entanto, você não conhece enquanto você não estiver estabilizado.

A Luz é a Paz: eu repito a vocês, a cada vez.

Se vocês São Luz, em que a Paz poderia ser perturbada por qualquer transformação deste mundo, desse
corpo, de uma relação, de um trabalho, ou do que quer que seja?

Vocês vão, de algum modo, dar-se conta disso, assim que vocês se tornarem cada vez mais observadores de
vocês mesmos: não como uma doença nociva visando descortinar tudo o que acontece (em busca de um

sentido ou de significação), mas, bem mais, como a clara consciência do que acontece em vocês.

Do mesmo modo que a um dado momento a Luz iluminou a Sombra, hoje a Luz vem lhes dizer: “você é Luz, na
totalidade.”.

Em que a Luz, que você É, se preocupa com alguma coisa referente a algum efêmero, seja ele qual for?

Aquele que está na Paz, permanece assim, mesmo na guerra.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem Amados Filhos da Luz, Bem Amadas Sementes das Estrelas e Libertadores, eu vou terminar com estas
palavras: que a Paz, o Amor, a Luz e a Alegria se inscrevam em vocês e na Eternidade.

Com todo o meu Amor, eu lhes digo: até uma próxima vez e até breve.



Adeus.
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