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OMA - Parte 1 - 28 Agosto 2017 

 

Eh bem caros amigos, estou extremamente contente de encontrá-los. Venho entre vocês porque 

Maria vos disse que ela não poderia retornar antes do final de vosso mês de agosto, e então sou 

eu que estou entre vocês.  Então é claro, o mês de agosto está quase completamente 

terminado.  Permitam-me primeiramente, onde quer que vocês estejam, ligá-los à minha presença 

como eu estou ligado à vossa, vos apresentar todas as minhas saudações, todas as minhas 

bênçãos, e sobretudo aproveitar esta intervenção para nos colocar todos juntos, na alegria do 

coração, na Teofania perpétua, e vou tentar, neste fim do mês de agosto, especificar, porque 

agora as coisas tornam-se cada vez mais precisas, os elementos que se desenrolam em vocês, e 

também na superfície da terra onde vossos pés estão colocados. 

 

Então certamente vocês vão ver, através das questões que vão ser colocadas, que vocês vão 

encontrar, tanto no nível individual como coletivo, o posicionamento de cada irmão e irmã, 

segundo as diferentes etapas que foram comunicadas por Sri Aurobindo e que foram chamadas o 

Choque da Humanidade.  Portanto vocês vão ver os irmãos e as irmãs que estão na negação, vocês 

vão ver outros que estão na raiva, porque não se passa nada com ele ou então porque se passam 

muitas coisas, outros que estão em negociação, e enfim outros que encontraram a Alegria e o 

Instante presente, quer dizer lá onde não pode mais existir a menor data, a menor apreensão ou a 

menor espera, porque a Verdade é encontrada. 

 

E vocês vão ver, eu espero que todas as questões que nós vamos ver juntos vão me permitir 

elucidar um pouco o posicionamento de cada um porque cada um de vocês está, como nós vos 

dissemos, ou na Alegria, ou no medo, ou no sofrimento, ou nos questionamentos.  Mas desde que 

há a Alegria, vivida realmente e concretamente, que isso seja através da vibração do 9 º corpo, 

como disse Sri Aurobindo há pouco tempo, que seja mesmo sem perceber as vibrações, ou vocês 

estão no observador, a testemunha, e a Alegria desenrola a Vida para vocês, qualquer que seja o 

estado de vosso corpo, qualquer que seja o estado de vossas afeições, de vossos problemas 

anteriores, a Alegria toma a frente da cena, ou ela não a toma e nesse momento vocês giram em 

círculos em vocês mesmos, não encontrando vosso coração, como alguns vão dizê-lo. 

 

Então eu espero ter a ocasião de especificar e de precisar a cronologia do que é chamado a se 

desenrolar, reafirmando o que Maria disse, durante o mês de março, que a ascensão da Terra 

tinha começado. Já, não façam confusão entre a ascensão da Terra e vossa liberação, porque a 

Liberação não é a Ascensão, e nós jamais dissemos que a Ascensão concernia ao coletivo da 

humanidade uma vez que, como vocês sabem, cada um de vocês têm um futuro, se posso dizer, 

em meio a esta ilusão como em sua eternidade, que é profundamente diferente. Essa diferença 

não se atém, é claro, ao karma, não se atém às memórias, mas antes de tudo se atém, eu diria, aos 

vossos últimos apegos, aos vossos últimos condicionamentos da matéria, quer dizer essa atração 

para a vida através da matéria nesse mundo antes do que para a verdadeira Vida.  Mas ainda uma 

vez, cada um de vocês tem a liberdade de se posicionar onde vocês querem. 
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Assim certamente vocês devem ter reparado, muitos entre vocês, que alguns de vocês estavam na 

Alegria durante o mês de agosto, e outros tiveram de enfrentar vários problemas.  Ou a Alegria 

permanece presente, ou a Alegria não está mais presente devido a esses problemas.  Lembrem-se 

de que quando vocês estão na Alegria sem objeto, nessa Alegria do coração, no Fogo Ígneo do 

coração, qualquer problema que possa existir em vossa vida, ele não vos afeta. Se vocês são 

afetados, de uma maneira ou de outra, é que vocês permanecem, quer vocês o queiram ou não, 

em meio ao efêmero e em meio à personalidade.  Vocês não têm os meios vibratórios, e eu creio 

que Maria vos disse, após o fim do mês de agosto, para mudar uma vírgula do que a Vida vos faz 

viver. Não restará mais senão entrar em vocês e esperar, se posso dizer – sem esperar -, o Apelo 

de Maria, estar em vosso coração a despeito de qualquer circunstância de vossa vida, de vosso 

corpo, de vossas emoções, de vosso mental. 

 

São, lembrem-se, não mais os tournicoti-tournicota mas as oscilações de posicionamento de vossa 

consciência. E todos vocês sabem que vocês são anteriores à consciência e que o ponto de 

passagem da supraconsciência ao Absoluto se faz pela testemunha ou a Infinita Presença, quer 

dizer o observador, ou seja o momento onde o que quer que se desenrole em vosso corpo, em 

vossa cabeça, em vossos afetos, em vossas relações, em todos os aspectos sociais, vocês 

permanecem inalterados, quer dizer que vocês não são mais afetados, de maneira nenhuma, no 

plano de vossa consciência, pelo que se desenrola em meio ao vosso efêmero, e qualquer 

posicionamento resulta em última análise disso e de nada mais. 

 

Então nós vamos começar vossas inumeráveis questões e eu tentarei responder, é claro, mas  vos 

recolocando nessa coisa que nós dizemos já há muitos meses : a Alegria ou o medo, a Alegria ou o 

mental, a Alegria ou o sofrimento.  Essa Alegria, lembrem-se, é sem objeto, quer dizer que se essa 

Alegria depende de um acontecimento  terrestre, cósmico e mesmo do aparecimento de Nibiru, 

isso prova muito simplesmente que vocês nada compreenderam e que vocês nada 

vivenciaram.  Mas não é necessário nem se desesperar nem entrar na raiva.  Vocês estão 

informados, para alguns de vocês, e mesmo além do que nós vos dissemos há anos ; basta olhar, 

vocês têm ainda assim os meios de informação que vos permitem verificar tanto o número de 

vulcões como os meteoritos, como o posicionamento dos planetas, como os eventos climáticos 

que se desenrolam agora de maneira ininterrupta sobre esta terra, mesmo se vossa pequena casa, 

no canto em que vocês estão, onde quer que vocês estejam, não foi tocado. 

 

A frequência e a amplitude dos acontecimentos climáticos, geofísicos e cósmicos está em 

aceleração exponencial, se posso dizer, quer dizer que vocês assistem, quer vocês o queiram ou 

não, quer vocês o vejam ou não, quer vocês se interessem ou não, aos acontecimentos que se 

tornam cada vez mais perturbadores para a vida efêmera, em todo caso para aqueles entre vocês, 

irmãos e irmãs, que estão nos países ou territórios onde esses acontecimentos estão prestes a se 

produzirem ou já se produziram. 

 

Aí está. Portanto agora nós vamos escutar calmamente todas as questões que vocês têm a me 

submeter. Então, caro amigo, eu te escuto. 
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Questão : Metatron revelou que alguns irmãos e irmãs serão os pilares de Luz. Eles são 

suficientemente numerosos no momento atual, e o número evocado por Metatron foi atingido ? 

 

Oh, caro amigo, esse número foi atingido há muitos anos. Evidentemente, a liberação da Terra, 

quer dizer o acesso, à superfície da Terra, da frequência vibratória do núcleo cristalino da Terra, 

tocou vossos pés ; era o fim de 2011 e logo após, o nascimento da Onda da Vida para alguns de 

vocês.  Portanto esse processo é real e se passou já há alguns anos.  O que resta concluir, é claro, é 

o processo de ascensão da Terra e o processo conjunto da liberação coletiva.  Maria vos disse, há 

muitos meses, que os processos estavam engrenados, e ela vos disse mesmo que a conflagração 

humana aconteceria antes do período do fim de agosto. Vocês veem, restam alguns dias, mas 

todavia os acontecimentos e os elementos que devem se desenrolar, segundo o que foi desvelado 

pelos profetas há muito tempo ou mais recentemente, estão exatamente em seus lugares. 

 

Portanto eu devo vos dizer, já, que assim como vocês, nós esperamos, nós também, que as coisas 

se desenrolem em face de toda a humanidade. Isso pode ser efetivamente, como Maria vos disse, 

nos próximos dias que vem, e eu vos lembro que Nibiru girou atrás do Sol e que de agora em 

diante ele não pode mais parar.  Certamente a velocidade se modifica ainda um pouco, mas não 

ao ponto de retardar o que quer que seja.  Aliás vocês o veem, tanto no nível cósmico, para 

aqueles que observam as estrelas, como no nível do posicionamento dos planetas, como na terra, 

todo o cenário do ato final, da cena final, está no lugar. 

 

E certamente, assim como vocês, nós vigiamos e oramos, e nós esperamos, sem esperança 

particular porque nós sabemos, de nosso ponto de vista, e nós o sabemos desde 2011, que a 

liberação da humanidade era um fato que foi concluída nos outros planos e tudo o que se 

desenrola desde todos esses anos, quer dizer desde o fim de 2011 (em breve vão fazer seis anos), 

é unicamente o avanço da Luz em função das resistências, se posso dizer, que são reencontradas, 

seja no nível do inconsciente coletivo, e eu não devo vos esconder que o conjunto das religiões, 

hoje, são um freio enorme à liberação da Terra e à vossa liberação, perdão, à vossa liberação 

coletiva. Porque há, e nós vos explicamos de maneira muito longa e por diferentes vozes, há os 

hábitos comportamentais tomados por inumeráveis irmãos e irmãs porque eles residem neste 

mundo desde tempos imemoriais, e eles não têm nenhuma possibilidade de descobrir a Verdade 

porque há camadas isolantes que são mantidas por esses hábitos e essas tomadas de encarnações 

extensivas, se posso dizer, que não tem nada a ver com qualquer noção de karma, ou de punição, 

ou de conflito a resolver, em um plano ou em outro. 

 

Eu repito o que vos é repetido desde meses : a única maneira de viver a Paz, é voltarem-se ao 

interior, em vosso coração.  Todo o resto vos ocupa, que isso seja vigiar o céu, vigiar os Elementos, 

vigiar vosso corpo, tudo isso são apenas derivativos, se posso dizer.  A partir do instante em que a 

Teofania, perpétua ou cada vez mais frequente, vive em vocês, mais nenhuma questão de data, de 

hora, de tempo ou do que quer que seja pode interferir.  Isso quer dizer o quê ? Que os irmãos e 

as irmãs que instalaram – que se deixaram instalar, não foram eles que instalaram – essa Teofania 

perpétua e o Fogo Ígneo, não têm mais nenhuma questão.  Eles estão na Alegria, o que quer que 

eles vivam, e eles aproveitam dessa Alegria a cada minuto.  Os outros, é claro, e eles são 
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inumeráveis, mesmo entre os despertos, tournicotam um pouco no interior deles mesmos, e eles 

estão na negociação.  A aceitação e a verdadeira Alegria, é quando definitivamente vocês deixam 

tudo o que pode restar de ilusões e de crenças em vosso personagem e em qualquer 

espiritualidade dita evolutiva, que não existe senão como falsificação da espiritualidade em meio a 

este mundo. 

 

Repito o que eu disse : as adesões às religiões, quaisquer que elas sejam, aos movimentos, 

quaisquer que eles sejam, vos colocam na espera e vos colocam na demora da vivência da 

Alegria.  Vocês não têm necessidade, e eu o repito, como Maria vos disse e como eu disse há 

algumas semanas, vocês não têm necessidade de nada mais do que ser o que vocês são.  Isso não 

depende de nenhum protocolo, isso não depende de nenhuma solução do que quer que seja que 

concerne ao efêmero, isso depende apenas do posicionamento de vossa consciência e é isso que 

vos é necessário ver, e é por isso que vocês são muito numerosos a terem constatado, durante 

todo o verão, mas mais precisamente em julho e em agosto, um estado de testemunha e de 

observador onde vocês tinham a impressão de que as coisas se viviam, mesmo as dores, mesmo 

os sofrimentos, mas não afetavam vossa lucidez de consciência que não tem nada a ver com a 

consciência pessoal 

 

Então, a questão exata era...repita a questão porque havia uma segunda parte, eu creio. 

 

Questão : Metatron revelou que alguns irmãos e irmãs serão os pilares de Luz. Eles são 

suficientemente numerosos ...... 

 

Sim, então tudo isso para dizer, eu me lembro agora, tudo isso para dizer que os pilares de Luz, 

eles estão presentes já desde um bom número de anos e em número suficiente, e eu diria, sempre 

cada vez maior, mas os pesos dos condicionamentos e dos hábitos comportamentais, as egrégoras 

coletivas como as religiões por exemplo, são freios gigantescos, doravante, para ser livre e 

encontrar seu coração. Vos é necessário abandonar tudo do que aparece no exterior. Tudo o que 

vocês veem, tudo o que vocês vivem é falso ; a única  Verdade é a Alegria. Tudo o que vocês têm 

vivido, mesmo quando nós vos falamos de vibração da consciência, porque a consciência é 

vibração, era destinado a vos aproximar o mais possível do que Bidi chamou a a-consciência ou o 

Absoluto, que todos vocês viverão, eu vos asseguro, resistentes ou não, em raiva ou não, no 

momento da estase. 

 

Agora, portanto, esses pilares de Luz são extremamente numerosos. Quanto às Chaves 

metatrônicas, é claro, elas são reveladas antes mesmo dos 132 dias.  Os 132 dias não vão...aqueles 

que por exemplo vão estar nos Círculos de Fogo nos diferentes países não estarão lá para se 

glorificar, eles estarão lá para metabolizar, e os outros que estarão vivos, se posso dizer, sobre 

esta terra, durante os 132 dias, terão de purificar, da mesma maneira, os mesmos elementos que 

aqueles que estão nos Círculos de Fogo. Fundamentalmente, não faz diferença, exceto para refinar 

vossa liberação individual, estar aqui ou em outro lugar, ou mesmo ser morto com os 

acontecimentos geofísicos ou climáticos. 
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Lembrem-se, passar da lagarta à borboleta e instalar-se definitivamente na borboleta, não há 

nenhuma solução de continuidade.  Não esperem reencontrar vossa consciência ordinária dessa 

vida efêmera, quer vocês estejam nos Círculos de Fogo ou tenham de percorrer o mundo durante 

esses 132 dias. Vocês terão ao mesmo tempo, quer vocês estejam mortos ou não (quer dizer se há 

um corpo físico ou não), há unicamente o corpo de Existência, vosso corpo efêmero etérico se 

dissolverá ao término dos 132 dias. Vocês, portanto, realmente e concretamente, não levarão 

estritamente nada – e nós vos dissemos em inumeráveis vezes – de tudo o que faz vossas vidas em 

meio à ilusão, desse confinamento. 

 

Então, a segunda parte, ela especificava, em relação aos pilares de Luz, o número ? 

 

Questão : exatamente. 

 

Não há necessidade de saber o número uma vez que esse número muda a cada dia.  A cada dia 

vocês são mais numerosos, eu não disse serem liberados, no momento, mas a despertar alguma 

coisa em vocês, que isso seja com medo, que isso seja com confiança, e é esse despertar que vos 

faz viver o observador e a testemunha, mesmo se vocês não estão conscientes da Alegria que está 

aí, quer dizer que vocês resistem muito, de uma maneira ou de outra, à vossa pequena história. É 

tão simples assim. 

 

Então certamente, aquele que não vivenciou a Verdade, sempre pode duvidar, ele pode mesmo 

dizer que isso não é verdadeiro, e ele de fato terá razão uma vez que para ele, como nós sempre 

vos dissemos, ele não é concernido, quer ele o queira ou não, mesmo se é válido, porque ele 

observou no céu, na terra, nos vulcões, nas águas, nos Elementos, que efetivamente é o fim.  Não 

serve para nada saber que é o fim se vocês não estão na Alegria ; ao contrário isso vai colocá-los 

cada vez mais na raiva. Lembrem-se, há quase dois meses eu vos adverti sobre o fato de ir dizer 

aos irmãos e às irmãs adormecidos, mesmo os mais próximos de vocês, de atrair sua atenção 

sobre os eventos que se desenrolam, porque vocês vão colher apenas o ódio, apenas o sofrimento 

e apenas a dor. É o momento, em todos os níveis, de entrar em vosso interior. Somente 

compartilhar a Alegria. Vocês não têm mais a partilhar, mesmo os elementos dos quais vocês 

estarão ao corrente de diferentes maneiras, com os outros irmãos e irmãs.  Sem isso vocês vão se 

encontrar confrontados às oposições cada vez mais virulentas. 

 

E além disso vocês o veem, se vocês vigiam, onde quer que vocês estejam sobre o planeta, o que 

se chamava em meu tempo « as notícias » , vocês veem bem que há cada vez mais irmãos e irmãs 

que reagem, se posso dizer, um pouco como os animais acuados, se posso dizer. Então não caiam 

nisso, não se ocupem disso, e agora entrem sinceramente e concretamente nessa Teofania 

perpétua.  Então se vocês amam a palavra, entrem no coração, mas eu não falo do coração mental 

porque o coração mental, ele não vos aproximará nada de vossa eternidade, ele vos fará 

instalarem-se em crenças, quer elas estejam ligadas a um salvador, a uma religião, a um 

movimento ou ao que quer que isso seja.  A Liberdade ? Ela está em vocês.  O Coração ? 

Certamente que ele está em vocês.  O mundo é uma ilusão, e somente aquele que viveu o 
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Absoluto desempenha o papel mas não será afetado de nenhuma maneira, mesmo pela doença 

de seu corpo ou ainda pela morte. 

 

Compreendam bem a diferença essencial entre aquele que viveu a Verdade e aquele que não a 

viveu, mesmo se ele vibra a Coroa da cabeça ou mesmo se ele viveu uma parte da Onda da 

Vida.  Portanto não serve para nada querer convencer quem quer que seja ; a primeira coisa a 

convencer, são vocês mesmos, não pelos discursos, não pelas palavras, mas entrando 

definitivamente em vosso coração, e de maneira cada vez mais importante e permanente.  Todo o 

resto não serve para nada, e eu diria mesmo que hoje, isso apenas os distancia da Verdade que é 

vivida na simplicidade do coração. Todos os conhecimentos, sem nenhuma exceção, mesmo o que 

nós vos dissemos há anos, hoje não vos é de nenhuma utilidade.  Se vocês vibram, tanto melhor, 

se vocês sentem os diferentes circuitos do corpo de Existência e veem vosso corpo de Existência, a 

Alegria está aí ; senão vocês apenas o veem e não o vivem ainda. 

 

O melhor testemunho de vossa liberdade – ou de vossa ascensão, para alguns de vocês -, é a 

qualidade e a intensidade da Alegria sem objeto.  E essa Alegria, não é para ostentar um sorriso, 

não é ser gentil, não é ser hilário, é sentir essa Paz infinita que está aí, em vosso interior, o que 

quer que sejam as lamúrias do que pode restar de vosso ego, de vossas vibrações, de vossas dores, 

de vossos conflitos, de vosso hábitos. É tão simples assim. 

 

Então é claro, se vocês não estão na Alegria, ou apenas por momentos efêmeros, isso não é o erro 

da Luz, é o erro de vosso personagem, e não vão buscar uma responsabilidade espiritual ou 

kármica, ou uma explicação qualquer que ela seja.  Isso quer dizer simplesmente que vocês não 

estão suficientemente abandonados à Luz, que vocês não vivenciaram o sacrifício.  E é claro nós 

sempre vos dissemos que o fato de viver uma das Coroas era a certeza de vossa liberdade a vir. 

Certamente, somente aqueles que concluíram a subida da Onda da Vida, já nos anos 2012 ou 

2013, ou aqueles que vivem as Teofanias e o Fogo Ígneo, podem dizer que eles são 

liberados. Todos os outros se debatem, eu diria, com as camadas isolantes de vossa pessoa, as 

estratégias de defesa, de medo, que foram colocadas ao longo de vossas encarnações, qualquer 

que seja vossa idade. 

 

E lembrem-se também que mesmo se nós vos demos datas muito prováveis, e mesmo, eu diria, 

inelutáveis algumas delas, vocês estão apenas no fim de agosto e muitas coisas podem se passar 

em alguns dias.  Se eu tomo o exemplo do que se passa com os furações e os tufões, vocês veem 

bem que há pessoas que de um dia para o outro se encontram na privação, tendo perdido 

tudo.  Então se vocês não perderam nada e estão tranquilamente instalados em vossas casas, 

agradeçam.  Agradeçam grandemente por não serem afetados pelos Elementos, ou pelos aspectos 

geofísicos, ou pela doença, ou pela raiva.  Há que render graças disso, vocês o sabem, que vocês 

vivem a Graça, o estado de Graça e não mais a ação de Graça. Apenas na Alegria a Alegria se 

reforça ; apenas na Verdade a Alegria está aí.  Se vos parece faltar essa Alegria e essa Paz, é que 

vocês não estão instalados vibratoriamente ou em consciência, na Infinita Presença, e portanto 

aptos a desaparecer, mesmo se esse desaparecimento, como vocês o sabem, será inelutável no 

momento da Ressurreição, quer dizer no momento do Apelo de Maria. 
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Então, nós vamos avançar sobre as outras questões porque eu estou certo de que há muitas 

outras que me permitirão ainda especificar isso. Vamos. 

 

Você respondeu por antecipação a muitas delas. 

 

Eh bah era previsível. Mas continuemos porque é uma sagrada lição para todo o mundo. 

 

Questão : desde junho, foi anunciado o início das tribulações, depois uma conflagração mundial 

iminente. Ora, até agora, não se produziu nada de significativo na cena deste mundo............ 

 

Eu creio que ele, não tem internet, não é ?  Ou então, ele não olha as informações.  De qualquer 

maneira, eu o repito, os acontecimentos eram indicadores, haverá outros, eles foram anunciados 

há mais de um ano pelo Arcanjo Anael com uma cronologia que podia variar ; vocês o 

sabem.  Certamente, a data, ela importa somente para aquele que ainda está na personalidade e 

que espera resolver seus últimos sofrimentos ou seus últimos problemas com o Apelo de Maria. 

 

Portanto se vocês estão em fase de localizar uma data, e não se informar –aí, nesse caso, é a 

desinformação uma vez que alguém que diz, hoje, que não se passa nada, é a rã que não viu que 

estava prestes a escaldar, como eu dizia.  Se vocês esperam o acontecimento climático, se vocês 

esperam um acontecimento que toca a vocês individualmente.....Eu jamais disse que os 

acontecimentos, e mesmo a guerra que estava anunciada nessa conflagração iminente, e mesmo 

em todas as guerras que existiram neste planeta, vocês sabem muito bem que há as partes que 

estavam e  viviam o desvio dessa guerra, mesmo em um país concernido. Não há razão de que isso 

mude. Pelo contrário, isso será diferente após o Apelo de Maria porque aí, Nibiru estará presente 

em vossos céus e acarretará as radiações gama, e a pessoa não poderá ignorar. Mas, não estejam 

apressados dessa visibilidade uma vez que a cada dia que passa é a ocasião, para um número cada 

vez maior de irmãos e irmãs, de se aproximar da Verdade e de vivê-la, mesmo sem nada conhecer, 

nós vos dissemos, das vibrações. 

 

Então o irmão ou a irmã que diz que nada se passa, se nele não se passa nada, nem no exterior 

nem no interior, eh bem eu não posso nada por ele. Aquele para quem se passa alguma coisa no 

interior, que vive as Teofanias, não tem necessidade, mesmo se ele é curioso, de esperar o que 

quer que seja.  Através dessa questão, e eu penso que nós teremos outras, vocês verão os irmãos 

e as irmãs que esperam, eu diria, Nibiru, como o salvador de algum modo, mas jamais vos foi dito 

que qualquer ou seja quem for viria vos salvar. São vocês que salvam a vocês mesmos no face à 

face último da ressurreição, ou pela liberação pela Onda da Vida ou pelo Fogo Ígneo, se vocês o 

vivenciaram. 

 

Portanto todos aqueles entre vocês que ainda estão na espera – ou que temem, ou que dizem que 

é falso – de um acontecimento, hoje não compreenderam nada, porque eles perdem seu tempo 

ao invés de viver o coração e de viver o que a Vida lhes faz viver, quer dizer a sincronicidade, a 

Alegria, a leveza, a evidência do que é para viver e não o fato de teimar, de negociar, ou de estar 
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na raiva.  Então aquele que diz que não viu nada, eu diria, está cego, interiormente como 

exteriormente. 

 

Mas eu vos asseguro, porque há assim mesmo uma porcentagem muito elevada, vocês o veem ao 

redor de vocês, em vossas famílias, que vivem sua vida como se não se passasse nada, como se a 

Luz não tivesse tocado a terra, porque eles são impermeáveis, seja por medida de proteção, seja 

porque é necessário que o efeito surpresa aconteça no último momento.  E quando Maria vos 

disse que nada se moverá após 31 de agosto, ela falava do acesso interior, e eu vos disse também, 

ou vocês acessam o Fogo Ígneo no coração, vibrações ou não vibrações, cuja tradução é a Alegria e 

a Paz, e o posicionamento definitivo na testemunha ou observador, quer dizer que vocês não são 

mais afetados de nenhuma maneira pelo que se passa, isto é tudo o que é efêmero. 

 

Isso não quer dizer, ainda uma vez, porque.... é necessário vos repetir porque o ego tem a 

tendência de agarrar as coisas, não é questão de deixar sua família, de deixar seu trabalho, de 

deixar seu país.  Todas essas mudanças, elas tiveram lugar há muitos anos, após as Núpcias 

Celestes, mas não agora.  Vocês todos estão exatamente no lugar que vos é necessário para viver 

o que é para viver, que isso seja em idade, a idade que vocês têm, que sejam vossas condições 

psicológicas, vossas condições familiares, vossas condições financeiras, elas estão exatamente 

adaptadas para viver o que é para viver nesta última parte do ano.  E eu creio que nós vos 

dissemos, vocês vão assistir até mesmo o aumento dos fenômenos climáticos, que multiplicaram 

desde o início do mês de agosto e que vão multiplicar ainda mais a partir do fim de agosto. 

 

Então é claro, mesmo através dessa multiplicação, muitos irmãos e irmãs estarão, ou na espera de 

um salvador, ou na desesperança de um salvador, e esquecerão de viver suas vidas.  E eu creio que 

vão ter muitas questões assim, nos dias e semanas que vem. Então outra questão, porque 

efetivamente eu já respondi em parte a esta. 

 

Questão : … além  disso foi-nos repetido não esperar data e viver o presente............ 

 

Exatamente. 

 

Questão: … não há contradição entre os anúncios repetidos de acontecimentos iminentes, que 

não se produzem, e a urgência de permanecer centrado em seu coração ? 

 

Mas é totalmente simultâneo, não é contraditório.  É justamente porque é o fim dos tempos e os 

acontecimentos se desencadeiam por toda parte que há a urgência de entrar no coração.  Vocês 

veem, ainda é o ego, o mental, quem vê uma contradição. No nível da Existência, no nível dessa 

alegria do coração, não há nenhuma contradição. Os acontecimentos, eles já estão em curso 

desde muitos anos.  Simplesmente há, como eu disse, uma acentuação, uma aceleração e uma 

amplificação sem medida comum, a cada semana que se desenrola agora, mas como eu tinha 

prevenido há muitos anos, a rã, quando vocês a aquecem no interior de seu pote, ela não sente o 

calor e ela acaba por cozinhar.  Então aqueles que ainda estão no pote, são aqueles que ainda 

estão instalados, com facilidade ou com desconforto, na estrutura da personalidade e não na 
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Eternidade ou na Existência, porque  se vocês estão em alegria, o que podem vos fazer as datas, o 

que podem vos fazer os acontecimentos ? 

 

Portanto sim, há urgência para estar no coração. Não serve para nada ver os acontecimentos, ser 

um cientista, mesmo de ponta, e saber o que se desenrola em um alto nível.  Mesmo se vocês o 

sabem, o que é que isso vai mudar em vossa alegria ? Vocês serão terrificados da mesma maneira 

no momento do Apelo de Maria e da visibilidade de Nibiru, é isso o Choque da 

humanidade.  Então certamente, no nível individual, vocês o vivem à vossa maneira, mas eu repito 

de maneira formal que cada um entre vocês está muito exatamente no bom lugar para enfrentar e 

viver o que vos promete o mês de setembro, outubro, e novembro, e dezembro. 

 

Então sim, eu confirmo com firmeza o que vos foi dado como prazo – e não como data – por 

Maria, porque ninguém a conhece, essa data, nós simplesmente sabemos que todos os 

acontecimentos do cenário do teatro estão agora prontos para atuar, sem nenhuma exceção, que 

isso seja a conflagração mundial, que isso sejam os sinais geofísicos e climáticos, que isso seja a 

loucura humana, mas também a Alegria humana.  E certamente vocês têm os dois extremos sob 

vossos olhos : vocês têm os irmãos e as irmãs que estão em uma Alegria infinita, o que quer que 

eles vivam, e vocês têm a loucura humana que se torna cada vez mais cega.  Mas isso, nós sempre 

vos dissemos que seria assim.  A Alegria, ela está dentro de vocês, ela não pode estar em qualquer 

satisfação exterior, caso contrário ela é condicionada. 

 

Então não misturem essa Alegria interior, essa Teofania perpétua, resmungando sobre os 

acontecimentos ou sobre vossa vida, porque se hoje vocês fazem isso, vocês demonstram a si 

mesmos que estão inscritos na personalidade e portanto no falso. Vocês esperam Nibiru, vocês 

esperam o fim do mundo, vocês esperam o Apelo de Maria, e vocês não estão no instante 

presente.  Portanto a única contradição, ela é para o ego, para a personalidade, mas aquele que 

vive o Fogo do Coração, o Fogo Ígneo do coração, a Teofania, mesmo se não é permanente ou 

perpétua,  é suficiente que ele a tenha vivido algumas vezes para saber que é a Verdade. Todo o 

resto é falso, mesmo vosso personagem.  Eu creio que Bidi vos gritou suficientemente, mas nós 

éramos obrigados a nos apoiar no conjunto de vossos personagens para conduzi-los a um ponto 

preciso, e esse ponto preciso, ele está aí, quer vocês o vejam ou não, não mudará nada no 

processo. 

Então, continuamos. 

 

Há três questões de uma pessoa . 

 

Questão : como Maria pode anunciar formalmente que o sinal virá antes de 2018 quando 

ninguém conhece a data e Nibiru é capaz, quando quer, de estar retrógrado ? 

 

Oh, mas eu o disse, que Nibiru, a retrogradação de Nibiru, é da história antiga, uma vez que a 

curva por trás do Sol é fato.  Então isso, a data de Nibiru, ninguém a conhece, efetivamente, 

porque essa velocidade é flutuante, mas ela não pode mais retrogradar. Esse é o primeiro ponto. 

Então ela está direta agora, em relação ao seu curso na frente do Sol, o que explica que vocês têm 
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sempre cada vez mais imagens de pessoas que captam, em alguns momentos, imagens fantasmas 

de Nibiru ou de alguns planetas que estão ao redor. 

 

Então agora, ainda uma vez, através dessa questão, Maria vos deu os acontecimentos humanos 

porque esses, é claro, estão descritos no que pode restar do astral, e quando nós vos dissemos 

que a conflagração mundial começou, ela começou.  Todas as forças, sobre o planeta, se preparam 

para desempenhar essa cena final.  Informem-se, observem as bases americanas, observem os 

navios ; tudo isso é acessível, não é secreto.  Onde estão os porta-aviões ? Onde estão as bases ? 

Onde estão os militares ? Observem, informem-se. Não é porque vos escondem que isso não é 

acessível, certamente. 

 

Mas ainda uma vez, haverão, eu penso, outras questões sobre isso. Se vocês estão na fase de 

buscar uma data, vocês nada compreenderam do filme, se posso dizer, sobretudo com o que se 

vive no interior.  Se vocês não vivem nada no interior, não se coloquem a questão de ativar as 

Estrelas, as Coroas, a Onda da Vida, nem mesmo de sentir a energia ou a vibração, coloquem-se 

em consciência em vosso coração e entreguem, não resistam à Luz uma vez que todas as vossas 

manifestações, quaisquer que elas sejam, estão ligadas apenas às resistências do personagem, do 

efêmero, das memórias, dos hábitos desse personagem que vocês são, e a nada mais.  E lembrem-

se também do que eu disse : vocês estão muito exatamente no lugar o mais adequado para cada 

um para viver vossa liberação e o Apelo de Maria, o que mais vocês querem ? 

 

Agora, como eu disse em 2012, Maria vos anunciou uma conflagração mundial, aquela que 

começou.  Não é porque vocês não têm bombas diante de vossa porta ou em vosso país, onde 

quer que vocês estejam, que isso não começou. Se vocês esperam a conflagração global, nós 

sempre vos dissemos, e Anael o repetiu, que isso seria pouco antes da visibilidade de Nibiru, e isso 

será extremamente rápido. Isso durará vamos dizer uma ou duas semanas, e rendam graças por 

não ter se desencadeado nada coletivo ainda, porque a cada dia que passa nós vemos os irmãos e 

as irmãs que despertam, às vezes através da doença, às vezes através de choques importantes em 

sua vida familiar, afetiva, em todos os níveis, mas a resiliência, ela sai daí. Pela força de cair, vocês 

se revelam e não caem mais. 

 

A Luz é Inteligência, jamais percam isso de vista.  Vossa pessoa,  qualquer que seja seu QI, é muito 

estúpida e será cada vez mais estúpida uma vez que essa pessoa, o que resta dela se vocês 

querem, obedece aos impulsos baixos.  É por isso que vocês veem um aumento da violência, da 

rejeição ao outro, ao mesmo tempo que um aumento da Alegria nos irmãos e irmãs.  Vocês o 

sabem, ninguém tem o mesmo destino, se posso dizer, com o mesmo processo de liberação e o 

mesmo processo de ascensão da Terra, ascensão da Terra que começou, como Maria vos disse, no 

início de março.  Agora a visibilidade de Nibiru, nós sabemos que Nibiru está direta, agora, em seu 

curso, e nós afirmamos que ele estará visível antes do final de 2017, é muito preciso.  Eu não 

penso que haja tecnologias vindas não sei de onde, capazes de modificar uma vírgula do curso 

direto, agora, de Nibiru, eu não posso ser mais preciso.  Mas ainda uma vez, não esperem Nibiru 

como o messias, uma vez que Nibiru está também no interior de vocês, em vosso coração. 
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Hoje, olhar ao exterior é uma perda de tempo. Se vocês se queixam de nada viver, de estar na 

raiva, de ser afetado em vossa saúde, então tomem um tempo para vocês, como disse Osho, para 

estarem tranquilos, para nada fazer, para nada buscar, e sobretudo não buscar as energias ou 

desembaraçar-se do que quer que seja.  Busquem o Reino dos céus com avidez no interior de 

vocês, mas não se apoiem sobre um protocolo, sobre vossa pessoa, sobre a história, sobre os 

acontecimentos, porque aí vocês se distanciam de vosso coração.  Tomem consciência do que se 

desenrola, não mintam a vocês mesmos.  Olhem o que se passa nos vulcões, nos tufões, nos 

terremotos, nas águas que se movem em toda parte, na loucura humana. Agora, se vocês estão na 

negação, vos é necessário esperar entrar na raiva, mas isso não poderia demorar, a menos que já 

estão na raiva, vamos ver. Continuamos. 

 

Questão : da mesma pessoa.... 

 

É a terceira ? 

 

A segunda. 

 

Questão : uma árvore é mestre ou não, ou ela é parcialmente, proporcionalmente ao seu 

tamanho e ao seu isolamento ? 

 

Nem um nem o outro.  Uma árvore mestre é em geral muito grande e muito isolada, ou em todo 

caso as outras árvores a respeitam.  Uma árvore mestre não o é, é claro, desde que ela nasce.  Ela 

encontra as circunstâncias de luz e torna-se uma árvore mestre, mas ela não pode ser uma árvore 

mestre pela metade.  E vocês não têm nenhuma possibilidade de adivinhar se uma árvore vai se 

tornar mestre ou não, é ela quem decide.  Portanto, no momento em que vocês a veem, ela é ou 

ela não é, ela não pode ser pela metade  porque no momento em que ela se torna uma árvore 

mestre, sua radiação torna-se diferente – para aqueles que a veem, é muito claro – e nesse 

momento há um agenciamento das outras árvores, no ambiente onde ela está, que é 

diferente.  Mas isso, não se passa de um dia ao outro, é claro.  E ainda uma vez, a árvore não pode 

ser um pouquinho mestre ; ela é mestre ou ela não o é, é tudo. 

Outra questão. 

 

Questão : para aqueles que como eu não se comunicam com os seres da natureza, um vilarejo de 

elfos estará mais facilmente situado num local que atraia ? Uma conífera pode também 

engendrar um domo de Luz ? 

 

Eu respondo primeiro a segunda parte porque ela é muito simples. Todas as árvores acolhem a Luz 

e todas as árvores são pilares de Luz, de agora em diante, a mais pequenina como a maior ; isso 

não quer dizer que ela é mestre.  Portanto os pilares de Luz, se posso dizer, vocês os têm nos 

irmãos e nas irmãs, nos animais, dos quais eu já falei há um mês e meio, as mudanças de 

comportamento, os animais selvagens sobretudo, hein, ou mesmo os insetos, tudo isso muda de 

comportamento. 
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Agora, na primeira parte, o que é que eu posso dizer em relação a isso ?  Isso depende dos países 

semi-desérticos onde os elfos são extremamente frequentes, no meio da rocha e da tundra por 

exemplo. Assim é diferente segundo os países. Eu não vou entrar nas categorizações dos elfos.  É 

claro, para aqueles que os sentem ou os veem, vocês observam, às vezes, os comportamentos e os 

trajes, eu chamo isso assim, um pouco diferentes, porque evidentemente, nos elfos como em 

vocês, (e como em todos nós), há uma origem estelar e há as linhagens que dão colorações 

diferentes. Portanto eu não posso te dar o habitat ideal dos elfos pois é em função, é claro, dos 

países. 

 

Agora, quando você diz que não vê os povos da natureza, isso quer dizer o quê ?  A partir do 

instante em que você encontrar uma árvore mestre, um vilarejo de elfos, uma comunidade de 

dragões, pouco importa o povo da natureza, isso pode ser simplesmente uma natureza que está 

em harmonia porque as árvores captaram a Luz.  Então na natureza, você deve captar essa beleza 

e essa energia, você não tem necessidade da entidade élfica ou da entidade dragão para vivê-lo.  A 

imersão na natureza é hoje o que há de mais propício para viver a paz do coração, isso nós vos 

dissemos a quase dois meses, nós vos dissemos para ir na natureza. E aliás vocês percebem 

facilmente a diferença, mesmo se vocês não estão despertos, entre a harmonia que reina na 

natureza a mais selvagem, e o desequilíbrio que reina de maneira cada vez mais patente em 

vossas cidades onde vocês já têm cada vez mais zumbis que estão, eles também, vestidos como 

todo mundo, com as marcas conhecidas, vocês têm aqueles que têm os olhos pregados sobre uma 

tela, mesmo para olhar a rua. 

 

Vocês veem bem que as pessoas não estão como eram há trinta anos, mas isso, vocês não o veem 

se fazem parte da rã que esquenta com as outras, mas é cada vez mais visível para aqueles que 

são testemunhas ou observadores, que estão instalados, mesmo em parte, nessa Alegria interior 

sem objeto.  Mas certamente, aquele que esquenta no meio da cidade não se dá conta de nada, e 

eu devo dizer que é muito melhor assim uma vez que o choque será muito mais violento, e a 

capacidade de ultrapassagem, de resiliência, de transmutação, de transubstanciação, nesse 

momento, será a mais ideal possível. 

 

Não confiem nas aparências, não confiem somente no que vossos olhos e vossos sentidos 

percebem no outro, confiem em vosso coração e em nada mais.  Ah há aqueles que vão me dizer, 

é claro : « Eu não sinto meu coração. »  Mas você não sente seu coração porque você não está 

nele e você se serve da pessoa para ir a ele.  A pessoa não vos é de nenhuma utilidade para ser o 

coração, ela serve apenas para assentar a consciência, esse corpo, e essa consciência efêmera, 

para assentar e acolher a supraconsciência e a Luz, e depois para deixar desaparecer o que é 

efêmero, não por uma ação de vossa pessoa, pelo abandono, o sacrifício, nós vos temos repetido 

eu não sei quantas vezes, essa palavra.  

Então, continuamos. 

 

Questão : Sri Aurobindo falou da radiação do 9º corpo ou Fogo Ígneo…  

 

Que está ligado às Teofanias, sim certamente. 
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… que será espontâneo após o Apelo de Maria, durante os 132 dias. Ele disse que não temos de 

nos preocupar com o que quer que seja e que o sentido de sua mensagem é de nos prevenir, se 

estamos concernidos por esse processo, o que a priori é o caso a partir do instante em que uma 

das nossas Coroas vivenciou a vibração..... 

 

Exatamente. 

 

Questão : isso significa que todos aqueles que têm uma das Coroas ativas estarão presentes 

durante os 132 dias ? 

 

Eh não. Nós vos dissemos que a Coroa vos dava a certeza de serem liberados.  Vocês sabem, vocês 

participaram de diferentes graus, seja enquanto pilares de Luz, enquanto ancoradores de Luz, 

enquanto semeadores de Luz, vocês irradiaram a Luz, independentemente de vossa pequena 

pessoa, todos, a partir do instante em que uma Coroa estava aberta.  Mas necessitava ainda que o 

trabalho da Luz prossiga também, evidentemente, para vocês : colocar fim às resistências, colocar 

fim às crenças, colocar fim às ilusões quaisquer que elas sejam.  Assim tudo isso se vive neste 

momento. Portanto os 132 dias, mas jamais foi dito que a totalidade da humanidade passaria por 

esses 132 dias. Há muitos entre vocês que vão desaparecer deste mundo, seja pelo Apelo de 

Maria, seja pelos acontecimentos climáticos anteriores ao Apelo de Maria. Esses, eles estão 

liberados da mesma maneira, quer eles tenham vivido as Coroas ou não, uma vez que eles não 

terão mais de reencarnar. 

 

Eu os lembro que a Terra de 3ª dimensão não existirá mais muito simplesmente, ela passa a uma 

outra oitava de manifestação, é a ascensão da Terra da qual eu falei desde 2008, 2009, dizendo 

que a Terra ia passar por uma expansão considerável de seu tamanho.  Eu vos expliquei 

isso.  Portanto jamais foi dito que vocês tinham necessidade de viver os 132 dias. Alguns deixarão 

seu corpo sem nenhuma dificuldade no momento do Apelo de Maria porque o apelo da Liberdade 

colocará fim a qualquer adesão a qualquer circunstância que seja em meio ao efêmero.  Outros 

irão nos Círculos de Fogo, outros permanecerão, por diferentes razões, na natureza, se posso 

dizer, mas cada um tem um caminho particular até o planeta grelha final, quer dizer que aquele 

que abandona seu corpo físico e seu corpo etérico não tem nenhuma razão de subsistir na 

natureza ou nos Círculos de Fogo, ele virá fazer as núpcias conosco esperando o momento final, 

que eu explicitei longamente. 

 

Mas em definitivo isso não faz, nenhuma diferença, exceto para a pessoa e o que há a purificar, a 

deixar se dissolver, se posso dizer.  E mais vossa pessoa se dissolve, mais a Alegria está presente, 

não pode ser de outra maneira.  Quaisquer que sejam os sofrimentos de vosso corpo, de vossa 

vida, de vossos problemas, o que quer que vos pareça resistente, isso não tem nenhuma espécie 

de importância.  Busquem o Reino dos céus que está dentro de vocês, o resto, hoje, eu diria que 

não serve para mais nada. Resta apenas o essencial : o coração.  Todo o resto vai por água abaixo, 

vocês veem ? Então continuemos com vossos questionamentos. 
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Questão :  o desaparecimento de todas as águias, desde três semanas, no meu vale Gard, e a 

parada do canto das cigarras, desde quinze dias fazem parte das mudanças devidas à 

Liberação ? 

 

Fazem parte das mudanças ligadas à afluência da Luz. Eu explicitei isso, há menos de dois meses, 

vos dizendo que vocês iam observar o comportamento dos animais, mesmo selvagens, 

profundamente diferentes. Então aí, nós não estamos no caso de morte de animais, as águias não 

estão mais presentes e os grilos ou as cigarras não cantam mais – em teu recanto, mas há outros 

recantos em que elas talvez cantem.  Portanto isso corresponde mais às circunstâncias locais-

regionais, climáticas, aéricas, hídricas, ou de estresse geofísico, eu não tenho o meio de saber, mas 

evidentemente isso concorre aos processos que estão em curso por toda parte sobre o planeta, 

quer vocês os vejam ou não, quer vocês o sintam ou não. 

 

Agora, ainda uma vez, e eu o repito solenemente hoje, se vocês não vivem nada, se vocês não 

percebem nada, se vocês não veem nada como acontecimento, na superfície desta terra, que 

anuncia seja como for, então eu não posso vos dizer melhor do que continuar a viver vossa vida e 

se entregarem à Alegria.  Toda busca hoje, sobretudo no nível espiritual, é um erro fundamental. 

Toda pesquisa espiritual deve cessar se vocês querem viver a verdade do coração, quer dizer o 

verdadeiro Conhecimento e não vossas viagens nas vidas passadas, vossas explicações 

psicológicas, as soluções de vossos problemas.  Certamente, como eu disse, vocês devem se 

ocupar de vossos corpos, de vossa casa, de vossas responsabilidades, mas isso não quer dizer que 

é necessário estar submisso a esse papel uma vez que vocês têm cada vez mais a possibilidade de 

ser a testemunha ou o observador. 

 

Façam o que a Vida vos pede e constatem que se vocês permanecem na posição da testemunha 

ou do observador, a Alegria cresce, mesmo se vocês sofrem.  É paradoxal porque para a pessoa, 

quando há sofrimento, vocês têm a impressão de que é um freio à vossa liberdade, quer esse 

sofrimento seja psicológico ou físico.  Ora aqueles que estão em Alegria podem confirmá-lo, o 

sofrimento chama certamente uma ação, mas ele não muda absolutamente o estado de 

Alegria.  Se vocês são conduzidos pelo sofrimento, é porque vocês não estão em Alegria.  Não 

serve para nada mentirem-se, vocês não têm mais nada a representar no mundo nem a fazer valer 

no mundo, vos é necessário serem naturais – humildade, simplicidade, transparência, Infância -, 

todo o resto são apenas quimeras ditadas pelo ego. Neste período, eu especifico bem. 

 

Então se você não vive nada, nem vibração, nem Alegria, contente-se em estar na vida, em nada 

rejeitar do que a Vida te propõe porque mesmo se você não tem o meio de verificar no momento, 

o que se desenrola para cada um é exatamente o que deve se desenrolar no processo de sua 

liberação.  Mas certamente, aquele que está cego não pode aceitar isso, mas eu sei que ele pode 

guardar isso em um canto de sua cabeça e no momento vindo, no Apelo de Maria, isso encontrará 

seu caminho.  O único esforço que vocês têm a fazer, é de viver – nem no medo, nem na 

esperança, nem na espera, mas viver, como foi explicado, HIC e NUNC,  AQUI e AGORA, o instante 

presente.  A Verdade, ela está aí, ela não está na aproximação de Nibiru. 
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Os sinais estão todos presentes, releiam os profetas, o que é que vocês querem mais ? Assim o 

que é que isso vai mudar em vossa eternidade, que isso se passe em 31 de agosto ou que isso se 

passe em 31 de dezembro ?  Nós estamos impacientes, mas não pelas mesmas razões, porque nós 

vemos que cada vez mais irmãos e irmãs se abrem. E como seria de se esperar entre todos esses 

irmãos e irmãs que se abrem, muitos tem a necessidade de falar, de dizer o que eles vivem, e isso 

vai colocar em muita raiva aqueles que não vivem nada.  Então para o momento é a raiva, mas à 

medida da intensidade das radiações que vos atinge, do aumento das diferentes frequências 

mensuráveis na terra, eh bem vocês vão constatar que isso vai ser até mesmo muito conflituoso. 

 

Portanto, é nesse sentido que também nós estamos impacientes.  Mas não serve para nada, nós 

não podemos fazer nada a não ser estar aí, ao vosso lado, nós vos dissemos, Maria também vos 

disse.  É necessário deixar as coisas se desenrolarem, agora.  Elas irão até o seu termo, e pouco 

importa se os fantoches nos encontram ainda alguma coisa, mas aí, eu creio que agora é 

impossível porque a progressão da Luz foi tal que mesmo os maus rapazes sabem que eles 

perderam irremediavelmente.  Além disso muitos deles, vocês o constatam e o constatarão cada 

vez mais frequentemente, para aqueles que olham os meios de informação, vão se arrepender e 

descobrir a Verdade, que isso seja pelo clima, que isso seja pelas finanças, que isso seja pela 

servidão, mental, emocional, da humanidade.  Então deixem as coisas se 

desenrolarem. Façam...demonstrem a vocês mesmos que vocês são Luz e que vocês têm confiança 

no que vocês são e não em vosso personagem, porque não há mais saída no personagem, eu vos 

disse e vocês certamente verão nas outras questões. Vamos, continuamos. 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Ligia Borges  

 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/08/30/o-m-aivanhov-partie-1-28-aout-2017/ 

 

PDF (Link para download) : O.M. Aïvanhov - Parte 1 -  28 Agosto 2017 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/08/30/o-m-aivanhov-partie-1-28-aout-2017/
https://drive.google.com/open?id=0B4X9_OK42qgCSUZJdUtXN01kNVE
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OMA - Parte 2 - 28 Agosto 2017 

 

Questão : alguns foram surpreendidos pelo ultimato de Maria a respeito de nossas resistências : 

« A partir de 31 de agosto, será muito tarde ». É porque será mais difícil centrar-se no coração e 

liberar-se do caos da conflagração mundial ? 

 

Mas não, uma vez que a Liberação é uma certeza.  A ascensão da Terra está em curso, a liberação 

da Terra se produziu em 2011, e vossa liberação está em curso.  Portanto vocês estão cada um 

exatamente no lugar que é necessário ; mesmo se vocês não vivenciaram nada, então o que vocês 

devem realizar até o Apelo de Maria, isso será apenas mais bonito para vocês. Olhem, já há alguns 

anos, o número de irmãos e irmãs que jogaram tournicoti-tournicota.  É claro, isso nos serviu para 

recrutar, mas quantos afogaram-se no ego espiritual ?  Quanto se afogaram na crença em uma 

mudança e uma continuação da vida na 3D, e continuam a se afogar nisso ? É melhor não viver 

nada absolutamente do que estar nessas ilusões para o momento final, mesmo se hoje aqueles 

que projetam, eu não sei, uma nova terra, os novos céus, no mesmo estado carbonado, eles terão 

muitas preocupações, muito mais do que aqueles que estão na raiva porque eles não veem nada 

vir ou não vivem nada. 

 

Eu repito que hoje todos os caminhos espirituais  são um erro.  Unicamente o Espírito conta e o 

Espírito está em vosso coração, ele não está nos conhecimentos esotéricos quaisquer que eles 

sejam, nem de vocês mesmos e sobretudo não de vocês mesmos hoje, uma vez que aquilo a que 

vocês vão se confrontar vai se reforçar.  Isso quer dizer que vocês colocam vossa consciência hoje, 

era parecido há um ano... por exemplo vocês têm um problema X, qualquer que ele seja, e vocês 

vão inclinar-se sobre esse problema X para querer resolvê-lo – é lógico -, vocês vão reforçá-lo e 

vocês não o resolverão. Porque hoje, a única maneira de resolver o problema X, é encontrar-se em 

vosso coração, todo o resto está destinado ao fracasso, quer isso seja pelas vibrações, quer isso 

seja pelo que quer que seja.  

 

Unicamente o coração vos coloca em Alegria, todo o resto vos distancia disso, e é assim já desde 

junho e isso vai se reforçar consideravelmente. Quer dizer, aqueles entre vocês que vivem por 

exemplo as Coroas, mesmo a Coroa radiante do coração, a Onda da Vida se ela não subiu até o 

alto, sentem neste período a Onda da Vida.  Se vocês buscam refletir ou solucionar vossa pessoa... 

ocupem-se de vossa pessoa se ela tem necessidade de nutrição ou de cuidados, mas se vocês 

pensam se basearem em vossa história, vossa pessoa, vosso corpo ou vossas relações para serem 

livres, vocês arriscam esperar e sofrer por nada.  Portanto não se ocupem dos problemas X, 

ocupem-se, não de vossas nádegas agora, mas de vosso coração. Todas as soluções vêm daí, todos 

os sofrimentos vêm quando vocês não estão no coração, porque no coração há a Alegria, mesmo 

através da doença, mesmo através da perda. 

 

Em resumo, eu posso dizer que hoje vosso humor, vosso estado de humor do momento, ele é ou 

eterno, ou efêmero, e cada vez mais isso vai ser evidente, quer vocês o queiram ou não.  Então, é 

claro, aqueles que não vivem a Alegria, eles vão estar ainda mais na raiva, mas é o que eles devem 

viver, estar na raiva, até mesmo furiosos, de não encontrar seu coração, ou de achar o tempo 
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longo, ou de achar que nada se passa. Não julguem vosso posicionamento, contentem-se em 

constatá-lo sem julgamento, e se vocês constatam a Alegria tudo está perfeito.  Se vocês 

constatam o ressentimento, o mental, a afeição, a dor, então é que vocês não estão o bastante no 

coração. 

Eu não disse que o coração vai curá-los de uma doença ou de uma enfermidade, mas qualquer 

situação será vivida na Alegria.  Então não se preocupem mais do problema X ou do problema de 

tal irmão ou de tal irmã, instalem-se no coração.  Então, certamente, é chinês para aqueles que 

não vivem a vibração... não, é também fácil hoje.  Isso não quer dizer cogitar : « Você está no 

coração ou você não está no coração ? », isso quer dizer acolher tudo o que se apresenta sobre a 

tela de vossa consciência, não para se agarrar nisso, não para retê-lo ou explicá-lo, ou 

compreendê-lo, mas para vê-lo, e depois não se ocupem mais disso, recoloquem-se no coração, eu 

creio que eu mesmo disse : « batam em vosso peito », parece-me, em um dado momento, há um 

mês e meio. 

 

É também simples assim, é vosso mental quem vai vos dizer :  « é necessário fazer tal exercício, tal 

protocolo, vai precisar meditar, vai precisar servir ». Não, isso não tem nada a ver, tudo isso 

concerne à pessoa. Sejam muito humildes para reconhecê-lo, isso apenas passa, é efêmero, está 

inscrito entre o nascimento e a morte.  Não há nenhuma solução de continuidade nisso, não há 

nenhum desconhecido uma vez que é cognoscível a partir de vossa pessoa. 

 

Sejam a testemunha, olhem o que emana de vocês, sem culpa, sem julgamento, com inocência, e 

deixem isso passar, o que quer que se desenrole.  Vocês não são nada de tudo que se passa, de 

tudo o que emerge e de tudo o que se evacua ou que resiste. Portanto mudar de ponto de vista 

hoje toma todo o seu sentido, é o ponto de vista da consciência, não é um ponto de vista mental 

de reflexão ou de compreensão.  Mais vocês são naturais e espontâneos, mais vocês têm a chance 

de estarem em Alegria ; mais vocês refletem, mais vocês se distanciam do coração.  Não há outra 

alternativa. 

 

Portanto não é questão de protocolos, é questão de sacrifício no sentido o mais nobre do termo, 

nós vos repetimos.  Então se vocês constatam que não há a Alegria ou que a Alegria se apaga, 

recoloquem-se na testemunha, não agarrem nada do que se desenrola na tela de vossa vida ou na 

tela de vosso corpo.  Isso não quer dizer que não é necessário cuidar do corpo, ainda uma vez, ou 

se colocar em uma gruta, porque há aqueles que são verdadeiramente teimosos.  É necessário 

assumir ; ser responsável e autônomo, é também isso.  Não é fazer a criança mimada, estragada, é 

fazer a criança autônoma e livre, a espontaneidade.  Assim escutamos outras questões, isso vai se 

clarificar cada vez mais, vocês vão ver. 

 

Duas outras questões da mesma pessoa. 

 

Questão : recebi a informação interior de que desde o meio de agosto um satélite difunde uma 

nova frequência limitante para a consciência no conjunto do planeta. Você tem informações ? 
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Então, caro amigo, não é somente um satélite, são dezenas, sem falar dos chemtrails e dos 

venenos químicos colocados no solo, na água e no ar.  Faz mais de cem anos que isso dura.  Todas 

as tecnologias que foram criadas, sem nenhuma exceção, visam apenas uma coisa : adormecê-

los.  Portanto você não duvide de que tudo é feito para bloquear o Despertar, bloquear a 

Liberação, mas vocês esquecem uma coisa, alguns de vocês, é que a Eternidade, a Existência, 

vosso corpo solar, vosso corpo de glória, ele está aí, e ele é totalmente insensível a todos esses 

jogos vibratórios de poluição. 

 

Portanto aquele que colocaria ainda a causa sobre isso busca uma justificativa ao fato de não viver 

o coração, talvez.  Não há nenhum elemento deste mundo, de agora em diante, que possa impedir 

o que quer que seja, não há nenhum karma que prenda, ou vocês estão na evidência do coração, e 

vocês deixam todo o resto e vocês vivem, e nesse momento, é a Vida que se desenrola em vocês – 

vocês não são mais vossa vida, vocês são a Vida -, ou vocês ainda estão em vossa pequena 

vida.  Não há outra alternativa e isso vai se tornar cada vez mais gritante, se posso dizer, a 

diferença entre aquele que é livre deste mundo ainda estando em um corpo, e aquele que está 

confinado nesse corpo, mesmo se ele tiver uma Coroa ou várias que estão ativas. 

 

O melhor posicionamento, hoje, é a testemunha ou o observador, porque se vocês se definem e 

vocês se veem como testemunha e observador, muito rapidamente vocês verão que vocês não 

são mais conduzidos, se posso dizer, pelas emoções, pelos pensamentos, pelas reflexões, pelas 

energias, pelas vibrações.  Vocês estão em acordo com a Eternidade, e vocês aceitam o efêmero é 

claro. 

 

Outra questão. 

 

Questão: aparece claramente para alguns que eles permanecerão na terra após a estase fora 

dos Círculos de Fogo para ajudar. Quais serão suas condições de existência e de ação quando dos 

132 dias ? 

 

Eu não posso vos dar as condições de vida porque elas serão eminentemente diferentes segundo 

os países e os continentes onde vocês se encontram.  Além disso haverá continentes que muito 

simplesmente não existirão mais, portanto vocês veem bem que isso vai depender de onde vocês 

estão, eu jamais vos escondi.  Há muitas ilhas em meio ao Cinturão de Fogo do Pacífico que vão 

simplesmente desaparecer.  Assim vocês veem que os 132 dias, eles serão diferentes segundo se 

vocês estão em uma zona preservada (ela existe), que serão impactadas de maneira menor, e 

outras que serão muito impactadas. Então, eu não posso fazer o resumo. 

 

Simplesmente, após o Apelo de Maria, aqueles que estarão presentes na terra em um corpo de 

carne, ou unicamente com seu corpo de Eternidade, isso não fará nenhuma diferença uma vez que 

a Alegria será tão grande que vocês não terão que se colocar esse gênero de questão.  Isso, é 

ainda o mental quem coloca as questões.  A ajuda e o serviço não se decidem no aspecto concreto 

desse mundo uma vez que estarão todos em condições profundamente diferentes daquelas que 

vocês conhecem hoje, onde quer que vocês estejam, no corpo de carne, no corpo de Existência, 
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nos Círculos de Fogo, ou totalmente vaporizados quando do Apelo de Maria por um êxtase como 

encontrar vossos lares, se posso dizer, quer dizer vossa origem estelar.  Mas a maioria de vocês 

permanecerá mesmo assim na órbita da Terra até o planeta grelha final. 

 

Portanto eu não posso dar as condições de vida, mas saibam que todas as condições de vida na 

superfície desta terra... ou vocês têm vosso corpo de Existência que está totalmente aí, e naquele 

momento vocês serão guiados pela Inteligência cósmica criadora, não por vosso cérebro (ele terá 

grelhado, eu vos lembro), então ou vocês estão em um funcionamento animal reptiliano uma vez 

que o neocórtex queimou, devido a vossas resistências, mas aí também é um processo adequado 

de liberação porque no momento final (do planeta grelha final), não haverá nenhuma estrutura 

cerebral que poderá bloquear vossa liberação ou vossa ascensão.  Portanto tudo está perfeito, eu 

vos asseguro, e mesmo se isso vos parece o caos cada vez mais detestável em algumas regiões do 

mundo, eu vos asseguro que o resultado, ele, é de qualquer outra natureza do que aquilo que às 

vezes vos é dado a viver neste período. 

 

Mas ainda uma vez, não serve para nada crer em mim, vão em vosso coração verificar por vocês 

mesmos, porque se vocês estão em vosso coração, vocês sentem essa Alegria indescritível, o que 

quer que vos chegue, o que quer que chegue ao mundo, o que quer que chegue ao vosso corpo, e 

mesmo o maior dos sofrimentos ou a maior das doenças não retira a Alegria.  Se a Alegria parte, é 

que não é uma alegria sem objeto.  Essa Alegria sem objeto, essa Teofania perpétua, não é algo a 

conquistar ou a adquirir, ou a sentir, é vossa vivência que é profundamente diferente, uma vez 

que lembrem-se de que alguns irmãos e irmãs vivem as Teofanias sem saber o que é a vibração da 

Coroa radiante do coração, ou sem saber o que é o Fogo Ígneo ou ainda a ativação do 9º corpo. 

 

Sri Aurobindo falou para alguns de vocês que sabiam o que eram esses corpos, mas hoje vocês são 

muito mais numerosos a nada conhecer dessa cozinha que no entanto vocês vivenciaram, e que 

foi tão eficaz para preparar justamente o que se desenrola desde muitos meses. E além disso, 

vocês veem bem como vocês se comportam em vossa vida, eu falo em vossa vida efêmera. Ou 

vocês buscam as datas, os acontecimentos, vocês buscam resolver, ou vocês vivenciaram a Alegria 

e vocês não têm nada a resolver, a não ser estar ainda mais em alegria.  Está aí vosso ponto de 

vista, está aí onde vocês se veem.  Ainda uma vez, sem julgamento e culpa, de vocês ou de 

qualquer outro é claro, de um irmão ou de uma irmã, uma vez que cada um está exatamente em 

seu lugar.  Não é mais tempo de tergiversar, de querer melhorar, de querer mudar, eu falo no 

nível espiritual.  Certamente que vocês têm... enquanto as condições de vida estão muito 

perturbadas, vocês têm todas as possibilidades de se cuidarem e de fazer o que vocês querem no 

nível efêmero.  Mas a Alegria está na frente ou não ? Esse é o marcador, todo o resto vocês 

podem esquecer, e eu diria mesmo, negligenciá-lo. 

 

Então, continuemos. 

 

Questão : por que as lufadas de Alegria intensa não duram apesar do refúgio no coração ? 
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Por que para muitos, é indispensável fazer essas idas e voltas entre a Alegria do coração e o 

personagem, e é fazendo essas idas e voltas que de fato não são os tournicoti-tournicota do ego 

espiritual de há alguns anos, hein, daqueles que são tomados pelo califa no lugar do califa ou 

mestre – e não há mestres aliás, aqueles que acreditaram ser os mestres do que quer que seja, 

eles não eram sobretudo mestres do que eles são. 

 

Então agora, vocês não têm de se ocuparem do que quer que isso seja.  O coração, se vocês saem 

dele, é que vocês ainda têm de ser a testemunha, e justamente vocês são a testemunha dos 

momentos em que a Alegria está aí e dos momentos em que a Alegria não está mais aí, e é 

justamente através desses movimentos que vocês permanecem no observador e na testemunha, 

e que vos é necessário parar de buscar restabelecer a Alegria a partir do posicionamento da 

pessoa.  É justamente quando não há mais pessoa que há a Alegria e não há necessidade de ir 

meditar, se alinhar ou de subir em vibração ; é uma observação, a testemunha, o 

observador.  Permanecendo aí, o que quer que se passe, isso passa, pelo contrário se vocês estão 

na pessoa, o que quer que se passa, isso não passa, isso se reforça, e vocês o veem todos os 

dias.  E eu não posso vos dizer melhor em relação a isso. 

 

Não vos serve para nada constatar que vocês têm vibrações cada vez mais fortes, não vos serve 

para nada constatar os terremotos, os vulcões, os sinais celestes, tudo o que se desenrola na terra, 

se vocês não vivem a Alegria, porque senão vocês terão ainda mais medo quando forem 

confrontados à realidade do que vocês já observam. 

 

Então eu vos digo : há urgência.  Essa urgência, ela não depende do tempo nem dos 

acontecimentos, essa urgência, ela depende apenas de vosso desaparecimento do efêmero : o 

sacrifício, o abandono, a entrega, uma vez que a intensidade da Luz é tal que vocês não podem 

acusar ninguém, nem um satélite novo que está lá no alto, nem a poluição dos aviões, nem a 

poluição dos alimentos, nem a poluição do marido ou da mulher, ou do irmão ou da irmã.  Vocês 

estão sozinhos e tudo o que se desenrola na tela de vossa consciência efêmera, mesmo se é a 

raiva, mesmo se é o fato de dizer « eu não vivo nada », não são senão as predisposições e as 

condições prévias para vos fazer viver o Apelo de Maria. 

 

Vocês não estão mais nos tempos em que era necessário subir em vibração, abrir os chakras, as 

Portas, as Estrelas, a Coroa, a Onda da Vida, o Canal Mariano e tudo isso. Se isso se produz, tanto 

melhor, mas essa não é mais de todo a finalidade.  A finalidade, é o coração, e para o coração, 

vocês não têm necessidade de nada mais do que ser a testemunha ou o observador e de nada 

segurar, em vocês ou no exterior de vocês.  Está aí onde vocês mostram vosso abandono total à 

Luz e que realmente vocês se sacrificam, não querendo colocar fim aos vossos dias ou vos 

flagelando, porque aí vocês também nada compreenderam, mas simplesmente acolhendo e 

observando, não para agir e reagir mas simplesmente para estarem lúcidos e conscientes dessa 

Alegria que está aí. 

 

Vamos, continuemos. 
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Duas questões de uma mesma pessoa. 

 

Questão : aqueles que irão na 3D unificada, eles deverão esperar um ciclo inteiro para poderem, 

se eles desejarem, retornar às suas linhagens estelares, ou à Fonte ou ao Absoluto ? 

 

Absolutamente não uma vez que a partir do instante em que o Apelo de Maria está realizado, a 

lembrança de vossa eternidade, eu creio que isso foi chamado o Juramento e a Promessa pela 

Fonte, está presente, portanto não pode mais haver, após o Apelo de Maria, a menor dúvida sobre 

o que vocês são, que está além de toda forma e de toda consciência.  Simplesmente, para alguns, 

o corpo efêmero ainda estará aí e ele terá suas resistências mas com a consciência do que vocês 

são, e a depuração se fará durante os 132 dias. Mas alguns de vocês que são no entanto os seres 

despertos, como eu disse, têm um tal hábito da materialidade que vai ser necessário se reeducar, 

e eles se reeducarão e terminarão suas vidas nesses mundos de 3D unificada. Não é questão de ir, 

propriamente dito, exceto exceção, se reencarnar, após uma morte física, em um mundo de 3D 

unificada.  É para isso que os irmãos Arturianos, Vegalianos, Andromedianos, vêm também buscar 

não seus clientes mas seus irmãos, vocês veem. Não é uma punição, a 3D unificada, é somente 

para consumar o que não pôde ser consumado durante os 132 dias, no nível dos Círculos de Fogo, 

para alguns,  e mesmo fora dos Círculos de Fogo – sobretudo fora dos Círculos de Fogo. 

 

Portanto na 3D unificada, não há nenhum ciclo, porque em 3D unificada, vocês são livres de 

colocar fim ao corpo no qual vocês estão de maneira instantânea, vocês não estão submetidos a 

qualquer forma mas simplesmente a aprender passar dessas formas mais densas, vocês 

veem ?  Então há tantos casos diferentes, nós vos demos as generalidades, um quadro geral 

durante todos esses anos, mas é necessário vivê-lo agora. 

 

Então não há ninguém que vai fazer um ciclo.  Além disso na 3D unificada, a noção de ciclos tal 

como vocês os chamam nesta terra não quer dizer nada. A partir da lembrança do Espírito 

reativada em vocês, quer dizer o Apelo de Maria, a ressurreição após os três dias de estase, o que 

quer que seja que permanece (um corpo físico, um corpo de Existência), qualquer que seja o local 

onde vocês estão ( mortos, portanto com os outros em estado de estase que estão mortos desde 

as Núpcias Celestes), quer vocês estejam no corpo físico sem ainda o corpo de Existência, quer 

vocês estejam no corpo de Existência com um corpo físico no interior, ou em um corpo de 

Existência sem corpo físico, não mudará nada, porque após o Apelo de Maria, mesmo se a vida 

não está ainda renovada na dimensão final da Terra, vocês verão bem que tudo será diferente, 

absolutamente tudo.  Então não serve para nada colocarem cenários na cabeça, e sofrimentos, de 

coisas terríveis. 

 

Portanto a 3D unificada concerne, nós já vos dissemos, àqueles que têm memórias a liberar, não 

para eles mas para os conhecimentos científicos no processo de liberação dos mundos confinados 

que restam, seja em relação a uma atribuição e um compromisso que vocês tomaram de ir liberar 

outros mundos, seja simplesmente porque vocês têm os códigos de Luz a digerir, a integrar, para 

poderem ser totalmente autônomos no término dos 132 dias em vosso corpo de Eternidade, se o 



24 
 

 

corpo de carne ainda está aí.  Nós jamais dissemos que todos os corpos de carne estariam 

presentes após o Apelo de Maria, é claro, longe disso. 

 

Outra questão. 

 

Questão : o atentado em Barcelona faz parte do começo da guerra anunciada ? 

 

Mas tudo o que vocês chamam terrorismo, que ao mesmo tempo é incentivado por alguns 

movimentos messiânicos obscuros, faz parte da revelação do fim. É tempo de por fim a todas 

essas religiões que vos confinaram, é tempo de serem autônomos e não mais dependerem de uma 

autoridade qualquer, quer ela seja espiritual ou hierárquica, em meio a este mundo. 

 

Então como vocês querem encontrar a Liberdade se vocês dependem de quem quer que seja ou 

do que quer que seja ?  Então sim, como Maria disse e como eu respondi em uma questão, 

encontrem vosso coração, não há necessidade de protocolos, de análise. É justamente o fato de 

parar de analisar, de parar de querer compreender, de querer explicar, de querer de algum modo 

reconduzir à história pessoal, que vos fixa, não a Luz. 

 

Outra questão. 

 

Questão : quais são as Fraternidades de Luz que trabalham em conjunto com a Confederação 

Intergaláctica dos Mundos Livres para a ascensão e a liberação da Terra ? 

 

Eu não compreendi a primeira parte... Qual é o quê ? 

 

A questão está em duas partes.  

 

Questão : quais são as Fraternidades de Luz... 

 

O que é a Fraternidade de Luz ? Eu, em meu tempo, criei a Fraternidade Branca Universal, mas 

« Fraternidade de Luz » eu não sei o que isso quer dizer. Portanto eu não posso responder, 

necessitaria especificar o que é que ele chama, esse irmão ou essa irmã, a Fraternidade de 

Luz.  Porque vocês sabem, as Fraternidades, há muitas sobre a terra, hein, entre os Maçons, entre 

os Iluminati, os Luciferianos, os Messiânicos e tudo isso, e eles também se chamam 

« Fraternidades de Luz ». Portanto eu não posso responder. A segunda parte, ainda era em relação 

a isso ? 

 

Questão : sim. As Fraternidades deste sistema solar que se dizem « de Luz », poderiam estar 

antes ligadas aos Arcontes e à Ilusão deste mundo, ou não ? 

 

É exatamente o que eu acabei de sugerir, mas cabe a você ver.  Vocês não podem fazer parte 

hoje... e aliás há alguns anos, vocês assistiram ao fim, se posso dizer, de um movimento que se 

chamava Autres Dimensions, mas era normal, e eu creio que Irmão K tinha explicado 
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perfeitamente no final de 2011, após a liberação da Terra, que assim que há organização sobre 

esse plano da Terra em que vocês estão, essa organização é sistematicamente recuperada pelas 

forças opostas à Luz, e sobretudo se elas se nomeiam Fraternidade de Luz. 

 

Nós não conhecemos nenhuma Fraternidade. Nós todos somos irmãos, portanto não há 

necessidade de Fraternidade. Assim que há Fraternidade, de Luz ou outra Fraternidade, isso 

esconde alguma coisa.  Vocês não podem ser livres e aderir a qualquer movimento que seja, vocês 

não podem ser livres seguindo qualquer mestre que seja, vocês não podem ser livres em meio a 

qualquer crença que seja.  A Liberdade é um mecanismo interior, hoje mais do que nunca.  Vocês 

não têm mais a aproximar, através das vibrações,  dos conhecimentos,  dos chakras, das vivências 

das Coroas. Tudo isso, é uma época que certamente alguns entre vocês descobrem hoje, começam 

a viver, as vibrações, as Coroas, o Canal Mariano, a Onda da Vida, mas como a Alegria é mais 

importante, eles não dão mesmo atenção a isso porque eles sabem que eles estão em alegria e é 

isso o mais importante. 

 

Então atenção, hoje, de não estar preso a essas noções de fraternidades, de grupos, de eleitos, se 

posso dizer, ou dos nomes que vocês remetem de uma maneira ou de outra a uma egrégora.  A 

Teofania perpétua, os encontros que nós vos demos, não era uma egrégora, e não é questão hoje 

de recriar a menor egrégora uma vez que justamente essas egrégoras residuais das religiões, das 

crenças, egrégoras de medo, fazem com que nós encontremos todos o tempo um pouco longo, 

em vossa realidade em todo caso. 

 

Portanto não vão alimentar, não alimentem nada no exterior.  Façam face a vossas 

responsabilidades, às demandas de vosso corpo, de vossos filhos, de vossos pais, mas sobretudo 

estejam livres interiormente e na Alegria. Lembrem-se, quando do Apelo de Maria, vocês estão 

sozinhos.  É um processo coletivo, global, que toca toda forma de vida na superfície da terra, mas 

vocês o vivem sozinhos.  É essa solitude que vos é necessário encontrar, essa solitude onde não há 

nada de vosso personagem e onde vocês vivem o Todo, e onde vocês são cada irmão e irmã, mas 

vocês não são mais enganados por todas as ilusões deste mundo.  É a Alegria que faz isso agora, 

não é mais a vibração, uma vez que eu vos disse que há irmãos e irmãs que vivem a Alegria sem 

nada terem vivido das etapas, por exemplo, das Núpcias Celestes. 

 

Então certamente, para aqueles entre vocês que vivem esse processo, eles sabem que há uma 

literatura extremamente abundante na descrição das Coroas, das Estrelas e dos posicionamentos 

da consciência, tudo o que vos foi repetido de maneira muito pedagógica durante os anos, mas eu 

diria que hoje vocês não têm mais nada a fazer da pedagogia uma vez que tudo está aí.  Não 

voltem para trás.  Aí está, respondi para essa noção de Fraternidade. 

 

Questão : é exato dizer que um lugar coletivo de cuidados e de tratamento está suscetível de 

fornecer alimento aos Arcontes, em tudo o que é liberado e induzido nos cuidados, antes do que 

servir à Luz e à Liberação ?  A questão dos cuidados me chama a atenção,  todo o mundo se põe 

nisso  neste período de liberação. Isso pulula por toda parte e em todos os sentidos.  
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Sim, é como os canais, vocês os têm cada vez mais na terra, mas eles canalizam o quê, 

hein ?  Todos aqueles que vos falam de uma melhoria, que todo o mundo, é belo, é gentil, e que a 

nova Terra vai nascer assim sem passar pelo Apocalipse, são os mentirosos. Eles estão enganados. 

 

Portanto os tratamentos não devem colocar problema. Vocês sempre terão necessidade de 

tratamentos enquanto o planeta grelha final não tiver lugar, quer dizer após os 132 dias após o 

Apelo de Maria e após o retorno da estase.  Então durante esse período, ao contrário, os 

tratamentos e tudo serão importantes, mas vocês não poderão fazê-lo em um quadro preciso ou 

em uma organização específica, é isso que poderia ser desviado. 

 

Mas em definitivo, se vocês são extremistas, o fato de curar, quer dizer devolver a saúde ao corpo 

ou ao mental, é privá-lo de liberdade.  Para aquele que é absoluto, é completamente verdadeiro ; 

para aquele que está inscrito na pessoa, eu responderia que os cuidados são indispensáveis e vão 

acontecer cada vez mais, e sobretudo durante os 132 dias.  Mas vocês não terão necessidade de 

ter os conhecimentos porque lembrem-se de que todas as pessoas, qualquer que seja seu 

sofrimento, saberá quem ele é realmente, além de qualquer forma.  Haverá somente de pacificar, 

para permitir esses reflexos materiais da própria matéria, dos hábitos como nós vos dissemos, de 

diluir, e permitir que a Existência, o corpo de Eternidade, o corpo de Existência, não esteja mais 

enquistado por quaisquer memórias ou qualquer corpo físico, qualquer que ele seja. 

 

Mas é claro, uma vez que há cada vez mais Luz presente, cada vez mais encontram-se terapêutas, 

mas qual a importância uma vez que a finalidade desse ato de terapia não é, em definitivo, 

qualquer que seja a terapia, senão o meio de descongestionar vossa consciência efêmera do 

sofrimento, tornando-os mais disponíveis à Alegria, é tudo. Portanto não tenham nenhuma culpa 

nem nenhuma interrogação, se vocês são terapeutas hoje. Eu diria mesmo que teria mais valor 

colocar-se as questões sobre vosso « porque você era terapeuta » há quinze anos, mas não 

hoje.  Ser terapeuta não vos priva da Liberdade, são vocês que privam a vocês mesmos da 

Liberdade.  Se vocês são terapeutas sendo observador e testemunha, e vocês tomam o hábito, 

qualquer que seja vosso quadro de referência, quaisquer que sejam vossas práticas, de deixar a 

Luz trabalhar e de nada decidir, vocês constatarão também a Alegria, quer dizer que ou vocês são 

um terapeuta que está na Alegria, ou vocês são um terapeuta que não está na Alegria, e vocês 

veem em seguida ao que isso se dirige. 

 

Não é porque vocês decidem parar a terapia que vocês vão encontrar a Alegria. A Alegria, eu o 

repito, é independente de vossa idade, de vossa profissão, de vossas ocupações, de vossa situação 

financeira, afetiva, familiar ou relacional.  Está em vocês, essa Alegria, não sei como me fazer 

compreender.  Tudo o que aparece na tela exterior de vossa consciência deve ser visto e será visto 

como apenas passando.  Bidi diria : « É uma cena de teatro ». E hoje, sendo o espectador da cena 

de teatro, vocês vão descobrir que mesmo o teatro não existe e que o expectador não existe mais 

do que o ator, mas para aquele que desempenha o papel do ator ou aquele que desempenha o 

papel do expectador, bem evidentemente que é real, nós jamais dissemos o contrário.  Ora a 

Alegria não pode doravante decorrer de qualquer satisfação, sexual, financeira, afetiva, e mesmo 
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espiritual, nem mesmo de vossas vibrações, mesmo se vocês vivem todas as vibrações.  A Paz do 

coração e a Alegria são as testemunhas, é tudo. 

 

Portanto aquele que é terapeuta continua a terapeutizar , pouco importa. Aliás eu não sei se se diz 

« terapear » ou « terapeutizar » mas pouco importa, era um jogo de palavras.  O que eu quero 

dizer, é que vocês não se preocupem de vossas circunstâncias efêmeras.  Vocês ainda têm o 

exemplo, nesta questão, de um irmão ou uma irmã que está persuadido de que porque ele vai 

resolver seu questionamento sobre os tratamentos vai ser liberado, mas é um falso problema, é 

ainda um erro de ponto de vista, é ainda a pessoa quem pode pensar isso, não aquele que está em 

Alegria.  Aquele que está em Alegria, irradia espontaneamente, é a radiação do 9º corpo, a 

radiação da Fonte que nós chamamos o 9º corpo, ponto ER se minhas lembranças estão boas, 

acima do chakra do coração, sobre o ângulo de Louis do timo. É essa radiação que trata, de vocês 

e dos outros. 

 

 Portanto se vocês estão em Alegria, vocês são terapeutas, naturais, mas pelo contrário se vocês 

se colocam a questão dos atos de terapia, isso quer dizer que vocês não estão em Alegria, e vocês 

veem através do que eu vos disse hoje, que cada questão nos permite saber o posicionamento do 

irmão ou da irmã.  É sempre a pessoa quem coloca esse gênero de questão.  Os sonhos, são outra 

coisa. Vejam, até o momento nós não tivemos nenhum sonho, talvez venham, mas eu especifiquei 

assim mesmo as questões em relação com a Ascensão e a Liberação.  Mas bom, continuamos, 

então nenhuma preocupação pelos terapeutas, mas tudo depende do ponto de vista. 

 

Questão : em que os carismas do Espírito são diferentes dos siddhis (poderes da alma), e como 

distingui-los ? 

 

Oh, é muito simples, os siddhis ou poderes da alma concernem a este mundo, são todos os dons 

que vocês puderam ver aparecer em vocês, ao redor de vocês, na história : a clarividência, a 

clarisciência, a intuição, tudo isso é aplicado a este mundo.  Então não é o Espírito santo, não são 

os carismas do Espírito, não é o Fogo Ígneo, uma vez que isso pertence a este mundo e portanto 

isso dá os esclarecimentos sobre este mundo, sobre o invisível deste mundo, mas mesmo o 

invisível deste mundo não é a Verdade, vocês o sabem.  Mesmo os irmãos e as irmãs que fazem as 

experiências de morte iminente e que veem o Cristo, que veem Buda, que veem Maomé, que 

veem os parentes que partiram antes deles, sempre mais jovens e bem vestidos, mas tudo isso, eu 

vos disse e foi explicado, tudo isso, são os Arcontes, são as projeções astrais. 

 

Certamente que eles vos mostram que vocês existem fora desse corpo de carne, e Bidi sempre vos 

disse, que o maior obstáculo à Liberdade, é a identificação ao corpo, mas se vocês estão 

desidentificados de vosso corpo e não estão identificados a nada mais, vocês estão na recusa da 

vida e a recusa da encarnação.  Então, nesse momento, vocês vão se privar de muitas coisas que 

fazem a vida humana.  É o posicionamento da consciência que muda, não é mudar de ponto de 

vista em meio à pessoa.  Então, eu creio que respondi completamente à questão... 

 

Questão : em que  se pode distinguir... 
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Ah sim, e tinha uma outra parte ? Não é a questão de antes, então está bem. 

 

Portanto os carismas do Espírito não têm nada a ver com este mundo.  Os siddhis ou os poderes 

da alma, os carismas da alma não são os carismas do Espírito.  O único carisma do Espírito, é vos 

mostrar a Verdade e eventualmente fazê-los falar em línguas, fazê-los encontrar o supramental, o 

vibral como nós dissemos na época, e que nada têm de comparável, nem de assimilável, nem de 

sobreponível, nem de equivalente ao que existe neste mundo, uma vez que o Espírito vos foi 

retirado, de algum modo, uma vez que vosso corpo de Existência estava prisioneiro no Sol. 

 

A alma era acessível, e além disso muitos ensinamentos espirituais do início do século passado vos 

martelou com o ensinamento sobre a alma, omitindo dizer que acima havia o Espírito e que 

nenhuma alma, mesmo conhecida à perfeição, se conduzirá sobre o Espírito, uma vez que a alma, 

vocês o sabem e vocês têm inumeráveis explicações, em particular de Ma Ananda Moyi 

concernente aos diferentes fogos : o fogo vital, a alma que se volta, a consumação pelo 

Espírito.  São portanto três camadas sucessivas, a primeira e a segunda se comunicam, o corpo da 

pessoa e a alma, e o Espírito comunicava-se com a alma mas de maneira rarefeita.  Ora vocês 

sabem que quando o Espírito encontra a alma, provoca a reversão da alma.  A alma não está mais 

polarizada na matéria e ela mesma se dissolve enquanto intermediário, e o Espírito toma todo seu 

lugar. 

 

Os poderes da alma são aplicáveis a este mundo, os carismas do Espírito não têm nada a fazer 

deste mundo.  E a Alegria, é a única coisa que vocês podem identificar. Certamente, vocês têm 

testemunhos, vocês têm o Espírito do Sol, o Coro dos Anjos, o Fogo Ígneo, para aqueles que vivem 

as vibrações, o Canal Mariano, a radiação da Fonte, a Teofania perpétua no nível do 9º corpo, mas 

tudo isso, é porque há a Alegria e nada mais, todo o resto torna-se anexo. 

 

Certamente que há... no momento das Núpcias Celestes, era muito importante, para aqueles que 

nos seguiam nesse momento, viver os estados vibratórios de ativação dos chakras e dos novos 

corpos, mas como os corpos de Existência foram liberados, e o influxo de Luz sobre a Terra tocou a 

Terra já desde numerosos meses e se difunde cada vez mais, vocês não têm mais necessidade 

dessas muletas e desses apoios. Eu diria que o mais útil, hoje, é a posição do observador, da 

testemunha, quer dizer o Caminho da Infância, da Inocência, da Autonomia e da Liberdade, e nada 

deste mundo vos será de qualquer ajuda.  Eu falo também de vossas atividades como de vossos 

pensamentos, como de vossas emoções, como de vossas experiências vividas no passado, não vos 

são de nenhuma utilidade para estar na Alegria.  Ao contrário, vos é necessário tornarem-se cada 

vez mais simples, quer vocês sejam atraídos pelas novidades, quer vocês olhem as informações ou 

não. 

 

Então é claro, do ponto de vista do ego, aquele que escuta isto com a personalidade vai se rebelar 

e vai dizer que não é possível abandonar-se à Luz ou viver o coração quando se tem de fazer face a 

pagar o aluguel, a escutar sua mulher ou seu marido, a alimentar seus filhos.  Mas isso, é um erro, 

é ainda o ego e somente o ego que quer apreender-se da Alegria. A Alegria não tem necessidade 
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do ego, ela não tem necessidade de vossa disponibilidade de tempo.  Vocês podem viver a Alegria 

estando cheios de atividades. Mas ainda uma vez, é muito mais fácil se as ocasiões da vida vos 

deram tempo, seja porque vocês se divorciam, não têm mais marido ou mulher nas costas, ou 

porque vocês perdem vossa casa, vocês não estão mais apegados a um lugar, ou porque vocês 

perdem um familiar, ou um dos pais, ou um filho, uma vez que isso vos libera, o que quer que 

vocês pensem em meio a vossa pessoa.  Vos é necessário ver além das aparências, e quando eu 

digo « ver » não é ver com os olhos, é ver com o coração, é claro. 

 

Então continuamos.  

 

*** 

 

Tradução do Francês: Ligia Borges  
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PDF (Link para download) : O.M. Aïvanhov - Parte 2 -  28 Agosto 2017 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/08/30/o-m-aivanhov-partie-2-28-aout-2017/
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OMA - Parte 3 - 28 Agosto 2017 

 

Questão : apesar da irreversibilidade do processo em curso, o tempo não existe, é possível, além 

daqueles que nos confinaram, que um certo número de humanos, por suas crenças e suas 

atitudes, retardem ou desviem seu advento final ? 

 

Então hoje, a única coisa.... eu vos disse que Nibiru fez seu giro por trás do Sol,  que ele podia 

atrasar muito pouco mas que ele não podia mais estar retrógrado em relação a vocês em sua 

dinâmica celeste.  Portanto a única coisa que retarda, e nós vos dissemos desde dois meses, é o 

quê ? Não é mesmo mais o karma, não são mais as estratégias dos maus rapazes, são unicamente 

os hábitos da matéria, é unicamente isso.  Eu não sei como vos dizer melhor, isso não depende de 

vocês agora, nem de nós, isso não depende da chegada da Luz sobre a Terra, nem da liberação da 

Terra, nem da ascensão da Terra que está em curso, o fenômeno coletivo depende simplesmente, 

não das resistências mas apenas dos hábitos. 

 

Então como fazer desaparecer os hábitos ?  Vocês sabem muito bem que vocês não podem fazer 

desaparecer os hábitos.  Se vocês fumam, não é porque vocês dizem « eu não fumo mais » que 

vocês não fumam mais, não é ?  Os hábitos dos quais eu falo são os hábitos no sentido amplo da 

matéria, quer dizer que qualquer mecanismo de pensamento, todo vosso mecanismo mesmo 

espiritual está baseado na existência dessa matéria.  Além disso as religiões não fazem senão isso, 

hein.  Seria necessário purificar, então os budistas vos dizem que há o karma, que é necessário 

purificar, purificar, purificar, e os outros vos prometem um paraíso lá em cima, outros vos dizem 

que há um salvador, outros vão vos dizer que eles ainda esperam o Messias. Mas tudo isso, são 

tolices agora. 

 

Certamente que esses personagens históricos existiram, é claro que eles entregaram uma 

mensagem, mas não aquela das religiões, certamente não, porque uma religião, por definição, é 

organizar, é organizar de maneira hierárquica, onde quer que vocês voltem vossos olhos, quer seja 

no budismo, quer seja no islamismo, quer seja no judaísmo, quer seja no cristianismo, no 

protestantismo ou nas religiões hindus.  Mas a Liberdade não tem o que fazer de tudo isso. 

 

Hoje, tudo isso não representa senão um confinamento e um hábito que freia efetivamente o 

desvelamento de Nibiru em vossos céus.  Observem que eu não falo mais da aproximação de 

Nibiru, porque a volta atrás do Sol foi feita, eu falo antes da clarificação de vosso céu, quer dizer 

não mais as camadas isolantes que, elas, vocês o sabem, já estão bem permeáveis, mas tudo o que 

o coletivo humano segue como adesões, por hábito, por experiência extensiva da matéria.  Aí está 

o que freia o desvelamento de Nibiru, nem vocês nem nós, mas os hábitos.  E aliás vocês verão, 

para aqueles entre vocês que não vivenciaram a Alegria nem o Fogo Ígneo no coração, nem 

nenhuma Coroa, após o Apelo de Maria tudo será profundamente diferente para vocês, onde quer 

que vocês estejam. 

 

Então não percam tempo.  Efetivamente, como foi dito através de algumas questões, há uma real 

urgência, então quando eu ouço que o tempo não existe.  Sim, ele não existe na Eternidade, no 
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corpo de Existência, mas para passar pela encarnação assim como você, eu posso te dizer que o 

tempo, se sente passar nesta terra, quer se esteja feliz ou infeliz aliás, porque o corpo envelhece, 

porque há as idades diferentes, porque a vida é mutação permanente.  Mas a mutação 

permanente não é a mesma coisa a viver quando vocês têm a lembrança e a atualização do 

Espírito que se fez, ou não, o famoso Fogo Ígneo, o Espírito do Sol, o 9º corpo do qual vos falou Sri 

Aurobindo. 

 

Evidentemente, e eu disse também, aquele que é liberado vivo, mesmo se seu corpo está 

submetido ao tempo, sua consciência não está mais submetida a nenhum tempo, mas enquanto 

vocês estão na dualidade nesse corpo, e até após o Apelo de Maria, quer dizer após vossa 

ressurreição, vocês são obrigados a compor com esse mundo tendo, eu diria, os dois bonés, se 

posso dizer : a lagarta e a borboleta.  Mas tranquilizem-se, isso não pode durar muito longo 

tempo, porque efetivamente, para alguns irmãos e irmãs, e aliás é colocado de maneira muito 

humilde nas questões : « como se faz que eu vivo a Alegria e que eu saio disto ? »  é a mesma 

resposta, é claro. Então, continuamos. 

 

Questão: a Ascensão começou a várias centenas de anos ? 

 

Não, mas a Ascensão está preparada desde milhares de anos, não a ascensão da humanidade, a 

ascensão da Terra, hein. Eu vos lembro que não é a humanidade quem ascensiona.  Vocês o 

observam, nas questões tem-se a impressão de que vocês todos esperam uma Ascensão 

coletiva.  Eu o repito firmemente : jamais foi questão de Ascensão coletiva, jamais, jamais, 

jamais.  Foi questão de Ascensão da Terra e de vossa liberação.  Ser liberado é bem mais 

importante do que ascensionar.  A Liberação, eu diria, é bem mais consequente do que o processo 

de Ascensão nele mesmo. 

 

Portanto é impossível.  A primeira radiação do Espírito santo retransmitida desde Sírius chegou, eu 

vos disse, não é, em 84, no mês de agosto, faz trinta e três anos.  O Cristo veio há 2.000 anos para 

preparar esta época e todo seu ensinamento era isso, mas certamente ele disse : »Não façam de 

minhas palavras uma religião » e é isso que os homens se apressaram em fazer. Aliás, desde que 

há um profeta, há uma religião que se cria.  É maravilhosa, essa necessidade da humanidade de 

aderir a um grupo.  Isso é o cérebro não reptiliano, mas o cérebro dos mamíferos, a necessidade 

de se comparar ou de encontrar um lugar em um grupo, mas hoje há a necessidade de encontrar 

vosso lugar que não depende de nenhum grupo, de nenhuma história, de nenhuma vibração e 

sobretudo de nenhuma religião. 

 

Portanto Nibiru não pode ser retardada, são as condições de clarificação do céu que o escondem 

de vocês e não é a clarificação camuflada pelos chemtrails, eu falo aí, hein, eu falo das camadas 

isolantes. Eu vos disse que havia três camadas isolantes, e isso, bem antes das Núpcias 

Celestes.  As últimas camadas isolantes estão dissolvidas quase na totalidade mas o que resta, os 

remanescentes dessa membrana isolante são efetivamente os elementos que vos  roubam a vista 

de Nibiru.  Aliás alguns entre vocês, independentemente de qualquer subterfúgio, de ilusões 

ópticas ligadas à imagem fantasma ou do aparelho de foto, realmente veem Nibiru, mas ainda não 
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é coletivo, uma vez que suas capacidades retinianas, e não simplesmente a visão do coração, 

tornam-se diferentes. 

 

Da mesma maneira que alguns entre vocês, sempre mais numerosos, percebem os povos da 

natureza, percebem as auras das árvores, os pilares de Luz que estão agora, mas eles o percebem 

não pela energia ou a vibração, eles o veem com sua visão retiniana porque a retina está 

modificada. Portanto há um processo de mutação global de toda forma de vida sobre a terra que 

está em curso, isso é ilustrado através do comportamento dos animais, como eu expliquei no 

início do verão, mas isso vai ser cada vez mais flagrante.  Então, continuemos. Por enquanto 

nenhum sonho. 

 

Questão : à aproximação dos eventos anunciados, ainda é útil buscar liberar-se dos implantes 

arcônticos por técnicas como a hipnose regressiva ou os protocolos de desimplantação ? 

 

Então eu repito o que eu disse a propósito de outras técnicas : vocês fazem como vocês querem. E 

efetivamente, vocês o constatam através das questões, vocês têm duas escolhas.  Ou vocês 

buscam liberar alguma coisa, vocês estão na pessoa, ou vocês estão livres, a pessoa 

desapareceu.  Mas a pessoa não pode fazer desaparecer a pessoa, precisa ser lógico, é isso que 

nós explicamos através da Infância, a espontaneidade, o «ficar tranquilo », ser preguiçoso, acolher 

a Graça, a Luz, e sobretudo estar disponível, o que quer que vocês façam, não para agir mas para 

acolher.  Acolher necessita uma não-ação, não há nenhuma vontade nisso. 

 

Toda ação voluntária, se vocês ainda estão em fase de querer liberar os implantes arcônticos que 

foram efetivamente inumeráveis, o que é que vocês fazem ?  Vocês se inscrevem na dualidade e 

vocês se distanciam de vosso coração porque vocês fazem ação-reação,  vocês ainda estão nos 

modos de funcionamento dos hábitos da matéria. Então é claro, há quem tem a necessidade de 

viver isso, então aqueles que têm necessidade de viver isso ou de fazer isso, deixe-os viver, mas 

que não venham me dizer que eles buscam a Alegria uma vez que nenhuma alegria poderá 

decorrer disso. Certamente vocês poderão estar em melhor saúde, sentir mais energia, sentir as 

vibrações, mas no entanto vocês estarão em Alegria ? 

 

Então vão ao essencial, eu vos convido a reler ou a reescutar o que vos disse Osho quando de um 

encontro precedente, não é ?  E isso vocês o veem, isso transpira, isso vaza através de todas as 

questões dessas pessoas, desses irmãos e irmãs que ainda esperam, com sua ação pessoal, 

estarem livres de sua pessoa. É necessário parar esse jogo, aí, é mesquinho e isso não serve para 

estritamente nada.  Pelo contrário, tudo o que pode vos aproximar da Alegria, que isso seja com 

os calhaus... mas não tenham objetivos não é questão de irem tratar tal pequeno diabo ou tal 

anomalia.  Certamente se vocês têm um problema de saúde, façam tratá-lo – como vocês 

quiserem, pela energia, pela vibração, pela Luz -, mas vocês não encontrarão a Alegria através 

disso. A Alegria ela é independente de qualquer circunstância prévia, aceitem isso e verifiquem 

por vocês mesmos. 
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Então crer que é necessário se ocupar dos maus rapazes é uma heresia.  É claro, haverá sempre os 

irmãos e as irmãs que quererão continuar a se bater, mas eles não veem que é contra eles que 

eles se batem.  Isso também, não são mais karmas, não são mais anomalias, eu diria que são os 

hábitos materiais (nem mesmo psicológicos), ligados à encarnação em meio a este mundo. Hoje, 

nada deste mundo, exceto a Luz que chegou, pode vos ser de alguma utilidade para viver a 

Alegria.  Todo o resto vos é útil para vossas responsabilidades, financeiras, familiares, afetivas, se 

vocês as têm, mas é tudo. Não misturem o espiritual e o que vocês são a isso. Vocês têm 

tendência, uns e os outros, e é normal, eu diria, e além disso nós vos apoiamos nisso uma vez que 

nós tínhamos dito que a consciência era vibração, o que é verdadeiro, é claro, mas vocês não 

podem, no dia de hoje, pretender serem liberados de vossa pessoa utilizando algo a partir de 

vossa pessoa. Isso acabou, esses jogos. 

 

Vocês não têm mais de se aproximarem uma vez que a Luz está aí, vocês somente têm a desvelar, 

quer dizer desaparecer.  É semelhante no céu. Nós vos dissemos, as embarcações estão todas 

posicionadas ao redor de vossas cidades, em alguns locais, sobre os Círculos de Fogo, invisíveis aos 

vossos olhos, e nós não utilizamos tecnologias para nos esconder, exceto talvez os irmãos de 3D 

unificada, os Arturianos, os Vegalianos, por exemplo, mas simplesmente nossa frequência 

vibratória da dimensão em que nós estamos, a 9ª eu vos lembro, pôde descer ao mais próximo de 

vossa dimensão sem fazê-la explodir.  Por que ?  Porque a Luz está presente por toda parte. Feito 

do mesmo modo com vocês, estejam prontos para o inesperado. Estar pronto para o inesperado 

quer dizer nada esperar de conhecido, quer dizer estar em HIC e NUNC, é aí onde está a clareza e a 

precisão, mas também a profundeza e o Cristo, não é certamente buscando no exterior, em meio 

à causalidade qualquer que ela seja. 

 

Então continuamos. 

 

Um sonho de uma irmã. 

 

Ah nós temos um sonho, ligado à Ascensão eu espero. 

 

Questão : estou em minha casa e vejo um bebê, uma pequena menina, tomo-a nos meus braços. 

Sei que é minha criança mas não me lembro de tê-la trazido nem colocado no mundo. Depois eu 

me encontro em um jardim, sozinha. Na grama vejo uma serpente, mas eu me dou conta de que 

ela está morta. 

 

Está diretamente ligado ao período de liberação e de ascensão da Terra. Carregar uma criança, 

você sabe que é sua e no entanto você não a carregou, você a carrega nos braços mas você não a 

pôs no mundo, é sua criança interior.  Você encontrou sua criança interior, a consequência é 

direta, você desce em um jardim, há a serpente, ela está morta : as forças arcônticas de predação 

não podem mais te tocar a partir do instante em que a criança interior nasceu.  Portanto está 

diretamente ligado ao período das Teofanias. 

 

Questão seguinte.  
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Questão : as entidades arcônticas podem se posicionar acima das hierarquias angélicas da Luz 

Branca a fim de manipular para falsear a orientação que os trabalhadores de Luz recebem neste 

período de expansão ? 

 

Os Arcontes não tem necessidade, e vocês não terão em nenhum caso nenhuma possibilidade de 

insuflar o que quer que seja ao mundo angélico ou arcangélico, só faltaria isso agora.  Mas eu vos 

tranquilizo, vocês têm suficientemente seres que se abrem e que abriram seu terceiro olho, e que 

estão sob a influência da ilusão luciferiana, quer dizer que acreditam canalizar a Luz e que 

canalizam apenas o astral. Há cada vez mais e vocês o verão a cada dia, portanto isso não tem 

nada a ver com os Arcontes, isso têm a ver antes com as camadas isolantes que estão perfuradas e 

que deixam passar as informações, mas essas informações podem ser transformadas, não de 

maneira consciente por aquele que as recebe, nem mesmo pelos Arcontes, mas pelas famosas 

egrégoras, as famosas memórias e os famosos condicionamentos dos hábitos materiais, muito 

simplesmente.  Os Arcontes têm outras coisas a acertar, eu diria, neste momento. 

 

Mas isso ainda mostra, através dessa questão, o medo, a dificuldade, o personagem, a 

história.  Não teve ainda nenhuma questão de alguém que está na Alegria em permanência.  Aliás 

não há questões, nesse caso, mas todavia eu esperava ter um testemunho. 

 

Então continuamos, nós o teremos talvez. 

 

Questão : este mês de agosto está quase terminado, obrigado por nos dar o ponto relativo à 

Ascensão. 

 

Ah bah, eu creio que está feito.  Nós estamos hoje em 28 de vosso calendário, espero que vocês 

terão o que eu vos disse antes do 31, não é, porque depois... seria necessário que vocês tivessem 

isso antes de viver o 31 e sobretudo o 1º de setembro.  Mas ainda uma vez, eu não quero dizer 

que Nibiru estará visível, hein, eu vos lembro que há muitas chances de que a conflagração 

humana seja anterior a alguns dias ou semanas antes de Nibiru, e a maior oportunidade para essas 

forças situa-se agora.  E eu especifico que nós não podemos, mesmo se nós estamos muito 

próximos de vocês, violar a famosa lei de livre-arbítrio desse mundo confinado, senão, se atuamos 

o livre-arbítrio e limitamos vossa liberdade, nós cairíamos instantaneamente sob o golpe da ação-

reação, nós perderíamos nossa ação de Graça. 

 

É o mesmo para vocês, caros amigos, ou vocês estão na ação-reação, em qualquer nível que seja, 

ou vocês estão na ação de Graça, ou vocês estão na Alegria, ou vocês estão em todo o resto, e o 

fosso entre os dois vai se alargar enormemente.  E é por isso que aqueles entre vocês que tiveram 

a chance de viver a Alegria, até mesmo por um minuto de vez em quando, podem agradecer 

porque eles conhecem, se posso dizer, o caminho de seu coração, mesmo se eles não estão lá. 

 

Mas eu já respondi, efetivamente. 
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Outra questão. 

 

Questão: todo esse circo não serve para nada, esse jogo não serve para nada... 

 

Estamos de acordo. 

 

Questão : … a devoção, o serviço ao outro permanece apenas um jogo que concerne apenas ao 

efêmero e não à Eternidade que nós somos de toda eternidade... 

 

Exatamente. 

 

Questão : … então ao que serve essa bagunça  que perdura desde tantos anos ? 

 

Eh bem a bagunça que perdura desde tantos anos, nós vos explicamos dezenas de vezes, era para 

permitir que as condições da Liberação deixassem o mínimo de impressão, quer dizer que nós não 

nos encontrávamos com seres liberados mas prisioneiros da matéria, quer dizer 3D unificada, seria 

apenas de maneira temporária. Portanto o processo da Liberação e do confinamento arcôntico é 

profundamente diferente a cada vez, necessita de ajustamentos, de adaptações. Necessita no 

nível do que é chamado o tempo, nos mundos confinados, um certo desenrolar, uma certa 

alquimia e certas etapas, nós aí não podemos nada.  Então efetivamente, eu o concebo, isso não 

serve para estritamente nada, mas se vocês eram suficientemente a ver isso, não haveria 

necessidade de vos liberar, mas vocês não têm nenhum meio de ver por vocês mesmos.  Se você 

diz isso hoje, é porque houve toda essa preparação, eu te lembro, desde trinta e três anos. 

 

Ou então, observem, desde sempre nesta terra, os seres liberados, eles foram tomados por 

loucos.  Observem mesmo os santos, eles eram prisioneiros nas religiões, onde vocês voltem vosso 

olhar, tributários da história, de uma lógica.  Mas a Existência, a Eternidade, não tem o que fazer 

de tudo isso, porque nós sempre vos dissemos, muitos de vocês vivenciaram, vocês não são 

nenhuma história, nenhuma forma, vocês são anteriores à consciência.  A consciência é um jogo, é 

uma ferramenta de medida, então se a ferramenta de medida e de experiência está confinada 

como na terra, o jogo está falseado.  As regras do jogo estão falsificadas, o jogo efetivamente não 

serve para nada porque jamais haverá ganho e jamais fim. 

 

Portanto estamos de acordo com o que você diz, mas para nada serve acreditá-lo.  Se hoje você o 

diz dessa maneira, é que você não está instalado no Absoluto, senão você o diria formulando sua 

questão com muito mais humor. 

Continuamos. 

 

Eu vou terminar a questão desse irmão.... 

 

Ah, não terminou. 
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Questão : … e obrigado por não me responder que é necessário beber o cálice até a borra porque 

você já me respondeu... 

 

Bah sim mas vocês beberam até a borral, todos, estamos além da borra. 

 

Questão : … e isso também não serve para nada. Eu vos amo mas aí, se está farto disso. 

 

Estamos de acordo. Mas « se está farto », tanto dizê-lo desde sua eternidade como desde a 

pessoa, uma vez que a Alegria permanece.  Não esqueçam que é a Alegria que libera, encontrem a 

criança interior como há pouco. Nós vos falamos longamente do Feminino sagrado, da cocriação 

consciente, da androginia.  Isso não é por um golpe de varinha mágica, vocês devem mesmo 

aceitar, e para alguns entre vocês que estão aí desde muito tempo, que o jogo em meio a este 

mundo foi até mesmo palpitante.  Hoje vocês chegam no fim de ciclo deste mundo, do qual 

efetivamente se está farto, quer dizer que vocês estão tão empanturrados de jogar que mesmo 

aqueles que tiveram os jogos e todos os bons trunfos na mão, ou que tiraram as melhores cartas, 

estão um pouco fartos disso, é verdade, mas isso é típico de todo fim de ciclo. Da mesma maneira 

por exemplo, no momento em que vocês vão morrer de uma doença. Mesmo se vocês aceitam 

vossa morte, é necessário um certo tempo. 

 

Aí está, então isso durou trinta e três anos, está preparado desde sempre, isso foi preparado de 

maneira formal pelo Cristo e agora está terminado, e é sobretudo quando está terminado que há 

mais impaciência, nervosismo, febre. Ora se você se coloca na Alegria, não há mais febre e não se 

está mais farto.  Depois de tudo, o que é uma questão de apenas algumas semanas, alguns meses, 

e mesmo se isso se torna alguns anos, vocês se dão conta do trabalho que foi efetuado por vocês 

mesmos desde as Núpcias Celestes. Vocês veem bem que vosso mundo, mesmo com o olhar o 

mais obtuso, não tem mais nada a ver com o que era há dez ou vinte anos, vocês o veem bem de 

qualquer modo. 

 

Então, acabou seu rancor, há outras questões ? Mas eu acredito que há. Então continuamos. 

 

Nós ultrapassamos o tempo estipulado e as questões ainda são numerosas... 

 

Não é grave, continuamos. 

 

Então uma questão muito longa de uma irmã. 

 

Então vamos escutar calmamente. 

 

Questão : não tenho mais desejos, projetos, vontade. As discussões me parecem absurdas como 

se as frases não tivessem mais sentido, e tenho dificuldade para me exprimir ou compreender. 

Nada nem ninguém falta-me enquanto que eu tinha vontade de partilhar.  Eu me sinto como 

uma larva, marcada de um grande vazio no qual eu não caio. Tenho dificuldade para dormir, 

alimentar-me é um problema pois tenho dificuldade para digerir e não tenho nenhum desejo por 
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alimentos.  O tempo se estende, me pergunto o que eu espero sem me preocupar com o que se 

passa.  Todavia eu jamais me senti tão viva e leve, em comunhão com todos os seres vivos como 

se não houvessem mais barreiras. Vivo só em uma floresta e acolho cada instante e cada 

encontro sem questão. Não tenho mais interesse nem me sinto concernida por esse mundo. 

Tenho o sentimento de dever partir mas eu não sei nem onde nem o que fazer. Ao que 

corresponde esse estado, está relacionado com a Ascensão, a Liberação, e pode durar ? 

 

Então eu não compreendo, porque você mesmo diz, cara irmã ou caro irmão, que você vive só na 

floresta, que não há mais barreira, que mais nada deste mundo te interessa. O que você descreve 

poderia ser interpretado como um estado de depressão profunda, tanto mais que você jamais me 

fala de Alegria.  Você faz uma descrição de alguém que poderia ser um liberado vivo mas aquele 

que é liberado vivo não diria pelas mesmas palavras, ele simplesmente diria que está feliz de estar 

na vida, que ele está contente de viver cada minuto, mesmo sem objetivo, mesmo sem ter 

trabalho, mesmo sem pensar no amanhã.  Ora isso não transparece no que você escreve, quer 

dizer que de algum modo, e mesmo se você vivenciou as vibrações, há provavelmente, nesse 

estado, um fator real que eu chamaria de « desrealização », quer dizer que sua aspiração pela 

Eternidade ela é tal que você esqueceu de viver, quer dizer de estar em Alegria.  É a Alegria... Tal 

como você apresenta as coisas, você se admira de não ter mais fome, de não querer mais fazer o 

que quer que seja, mas aquele que está liberado não se surpreende.  Ele aceita isso como uma 

graça, isso não o impede de ir trabalhar, se ele deve se levantar, isso não o impede de viver, bem 

ao contrário. 

 

Se a Luz te coloca nesse estado, é realmente a Luz ? Porque falta em todo caso, em tua descrição, 

a Alegria indescritível do Amor, do Amor que nasce do coração onde nada pode estar sujeito a 

questionamento.  Portanto há dois casos, ou você tem medo, ou você está farta, mas em todo 

caso, tal como você exprime, o que quer que você viva, e aliás você não fala disso, o que quer que 

você viva, mesmo esse desaparecimento das barreiras não parece colocá-la em alegria, e eu te 

lembro que a Alegria da qual eu falo não está ligada ao fato de estar ocupada e fazer as coisas, ou 

de se ocupar de uma criança ou de seu hobby e de sua profissão, ou de seu marido e de sua 

mulher, é uma Alegria que não depende de nada, sem sujeito e sem objeto, e você não pode se 

enganar. 

 

Assim que essa Alegria está aí, tudo o que você descreve finalmente como uma reclamação, de 

algum modo, não tem lugar de ser. O que quer que você tenha vivenciado no nível do coração, eu 

apenas posso te dizer que isso não está ligado à Ascensão nem à Liberação, está ligado à tua 

recusa da vida. Desconfiem porque vocês têm, eu diria, não muito numerosos mas vocês têm 

mesmo assim irmãos e irmãs que entraram e que entram cada vez mais em uma espécie de 

« desrealização » e despersonalização.  Eles estão persuadidos de que eles não têm mais nada a 

fazer neste mundo : não comer, não frequentar, não fazer amor, não ver o cinema, nada fazer, e 

eles se creem sábios.  Não, eles estão em despersonalização e em « desrealização », quer dizer em 

recusa da vida.  Ora vocês não podem ser livres recusando o que quer que seja deste mundo, uma 

vez que se vocês recusam o que quer que seja, que é um estado de fato, vocês estão confinados, 
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quer vocês o pensem, quer vocês o vivam, ou não, mas se vocês buscam uma saída em meio a 

tudo isso, vocês não a encontrarão. 

 

O que eu quero dizer por isso, caro irmão ou cara irmã, é que necessariamente em você houve 

uma vivência que não se instalou, e o que tomou o passo, o que você descreve dos teus sintomas, 

evoca muito simplesmente uma depressão, o que não prejudica em nada tua liberdade a 

vir.  Porque você teria expressado que mesmo não tendo nenhum interesse por nada, se você 

estivesse em alegria, você estaria plenamente na vida, não enganado de toda a ilusão e do 

efêmero desta vida, mas a Vida eterna a levaria tanto que você não estaria na avidez (de sexo, de 

alimento ou do que quer que seja), mas você aproveitaria cada instante com tal intensidade, 

mesmo se é para comer um pedaço de cenoura, mesmo se é para trocar um olhar, que você 

estaria satisfeita.  É isso que me faz dizer que pela maneira como você apresenta as coisas, você 

atravessa uma fase de depressão e portanto de recusa da vida. 

 

Muitos irmãos e irmãs, hoje, eu não falo somente daqueles que têm seguido o que nós dissemos, 

mas muitos irmãos e irmãs de outros lugares, de outros países, de outras crenças, vivem e 

acreditam serem espirituais, mas eles recusam a vida.  O que é necessário recusar, é o 

confinamento.  Para nada serve vos privar da vida.  Ora vocês o veem através justamente... 

quando eu vos disse de nada fazer, ou quando Osho vos diz de serem preguiçosos, é preguiçoso 

espiritualmente, mas sobretudo estar na vida, não se excluírem da vida de maneira nenhuma, caso 

contrário vocês mentem a vocês mesmos e vocês não estão em alegria.  Aquele que está em 

alegria, ele necessita sorrir, mesmo no sofrimento, ele necessita contatar, ele necessita viver, não 

com excesso mas com intensidade, porque é o que ele vive.  Ora tal como você apresenta as 

coisas, não tem nada a ver com a Liberdade, mesmo se tua liberação é adquirida no momento do 

Apelo de Maria. 

 

Portanto não serve para nada colocar-se nessa espécie de imobilismo sombrio.  Ao contrário 

quando você está vivendo em Alegria, tudo deste mundo te interessa, não porque você acredita 

nisso, não porque você vai seguir uma religião ou um mestre, mas porque justamente há uma 

forma de deleite em sentir a Vida apesar do confinamento, provando a você mesmo que você 

viveu seu próprio confinamento e que você o transcendeu.  Ora lá, tal como você o apresenta, 

você teve uma antevisão da Verdade e da Liberdade mas você não as vivenciou, e você não pode 

vivê-la enquanto você está nesse estado. 

 

Paradoxalmente, aceitar morrer, é estar plenamente na vida neste mundo, não no excesso, não na 

bulimia, não importa o que isso seja, mas na intensidade do que vocês vivem, porque o que 

transparece, não é o confinamento e a pessoa, é a Alegria. 

 

Aliás se vê muito bem, através de sua questão, que você  anteviu a Verdade mas você não vive a 

verdadeira vida, você vive a recusa da vida.  Você ainda acredita que deve haver uma ascese, que 

devem haver ainda condições pessoais para ser livre.  O que hoje não é mais o caso de todo, é 

somente um erro de olhar, de ponto de vista, é somente que você não chega a ser a testemunha e 

o observador, e portanto você é afetada.  Mas não torne a Luz responsável por isso, mas teus 
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hábitos, e também o que seria chamado por uma pessoa autorizada um estado depressivo, até 

mesmo, para alguns psiquiatras, os estados, como vocês dizem, de dissociação.  Não é questão de 

dissociar a Eternidade e o efêmero, é questão de fusionar o efêmero e a Eternidade, para que a 

Eternidade tome todo seu lugar, quer dizer a alegria de tua Existência. E isso não é se vitimizando 

ou se privando, ou estando no excesso, ao inverso, que você vai encontrar a Verdade e viver a 

Verdade.  Eu disse que você anteviu a Verdade.  Espero ter sido suficientemente claro nessa 

resposta também. 

 

Vamos, continuemos. 

 

O fim da questão é : 

 

Questão : é necessário continuar a tudo deixar ou é necessário que eu mova as nádegas. ? 

 

Eu não compreendo bem a pergunta. 

 

É o fim da questão. 

 

Ah sim, não mas de acordo, mas ela me diz « é necessário tudo deixar », mas deixar o quê ? 

 

Questão : continuar a tudo deixar ou é necessário que eu mova as nádegas. ? 

 

Os dois ao mesmo tempo.  Mas não esqueça de que o melhor marcador é a Alegria. Então se você 

sente as vibrações, é o Fogo do Coração, o corpo de radiação da Fonte, do Divino que emana, é 

isso que coloca em Alegria ; todo o resto é supérfluo, é acessório, mas isso não tem de ser 

recusado ou negado. Mesmo se a Alegria interior não tem, como eu disse, de se traduzir por uma 

exuberância ou o sorriso forçado nos lábios, mas é algo que se sente no interior, não há esforço a 

fazer.  E aliás aquele que vive a Liberdade, se ele estivesse depressivo, ele não pode mais saber o 

que é, a depressão, ele não pode mais saber o que é a preeminência do mental ou das 

emoções.  Ele as vê, ele se serve disso se ele tem necessidade, mas ele não está mais identificado 

aos seus estados de humor, às suas circunstâncias de vida, etc. Ele está identificado à Verdade e 

ele assume seu efêmero, com felicidade mesmo. 

 

Não esqueçam jamais que se vocês pensam que para estar em Alegria, é necessário as condições 

as mais neutras e se separarem de qualquer ambiente, quer dizer no sentido em que o emprega 

esse irmão ou essa irmã, deixar as ocupações ou desistir, ainda é um erro.  Enquanto vocês 

pensam que estar em alegria está dependente de uma circunstância exterior, vocês não 

compreenderam e vocês não vivenciaram a Verdade. Isso vai se tornar cada vez mais evidente, 

visto do exterior mas visto também em vocês mesmos.  Vocês rirão disso em breve, mesmo se no 

momento ainda é muito cansativo para alguns. 

 

Vamos, continuemos. 
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Segunda questão dessa irmã : 

 

Questão : uma noite, durante o sono, senti uma Presença aos pés do meu leito.  Era um ser 

humanoide azul céu, luminescente do interior. Ele não tinha rosto e não era feito de carne, era 

como um envelope.  Senti uma pressão ao redor dos tornozelos e me senti apanhada como se ele 

me puxasse para ele.  Um medo crescente me invadiu. Quando o som em meu ouvido esquerdo 

se amplificou e preencheu o espaço, eu soube que era um ser de Luz, benevolente, e isso me 

apaziguou.  Retornei a mim e tudo parou. Culpei-me por ter tido medo e ele jamais retornou. 

Quem era e porque ele me puxou pelos tornozelos ? 

 

Então o que você descreve como ser azul, luminescente do interior mas sem traços distintivos, é 

típico do que é chamado os Guias azuis de Sírius, ou se você prefere os Mestres geneticistas de 

Sírius.  Mas como você mesma o diz, o medo paralisou tudo e bloqueou tudo, ele jamais retornou. 

Você tem o exemplo perfeito da antinomia entre a Verdade e o medo.  O medo é uma retração 

que paralisa tudo o que é Liberdade, tudo o que é Alegria, e no entanto é um verdadeiro ser de 

Luz quem veio.  Então você bem imagina que quando do Apelo de Maria que vocês escutarão e 

verão, mesmo se vocês estão preparados e vocês esperam, em muitos de vocês o medo será o 

primeiro elemento a surgir, para outros até mesmo o terror, porque isso faz parte dos hábitos da 

matéria. 

 

Não é necessário culpabilizar em relação a um karma, em relação à tua consciência. Isso concerne 

unicamente às tuas estruturas efêmeras, e através  do que você me descreve, você prova que está 

identificada à tua pessoa e ao teu personagem, o que quer que você diga em relação ao aspecto 

depressivo que você descreveu antes, você está apegada à tua pessoa e o que quer que você 

tenha antevisto da Verdade, você não fez a translação, se posso dizer, de tua consciência em meio 

à Infinita Presença, portanto você ainda é tributária de tuas próprias emoções. 

 

Vocês veem não serve para nada ver os povos da natureza, não serve para nada ver os Mestres 

geneticistas de Sírius, vocês podem mesmo sentir uma Estrela perto de vocês, em vosso Canal 

Mariano, de maneira lúcida e consciente, vocês podem mesmo ouvi-la vos falar, mas assim que há 

a irrupção do Desconhecido, o Apelo de Maria e Nibiru, aí as coisas são diferentes.  É por isso que 

eu sempre vos disse : o medo ou o Amor.  Então é claro, há quem não sente nem medo nem Amor 

porque eles estão ainda mais paralisados em sua pessoa, mas é o medo também, esse medo 

terrificante da irrupção do Desconhecido que produz o Choque da humanidade individual e 

coletivo, que vos libera antes mesmo do planeta grelha final. 

 

Portanto não está ligado à Ascensão porque aquele que está liberado, está liberado do medo.  Não 

importa o que pode vir ao lado dele, mesmo o diabo em pessoa, Yadélbaoth pode vir aos pés de 

seu leito, isso não lhe fará nada, nem calor nem frio.  Agora, por que Maria ou um outro Mestre 

geneticista te puxou pelos tornozelos ?  Justamente para evitar de você escapar pelo medo no 

corpo astral, isso não tem nenhum interesse.  Ora o medo, a sideração, libera o corpo astral como 

quando de uma experiência de morte iminente, uma NDE como se diz em inglês, mas a NDE não 
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vos dá acesso à Verdade.  A Verdade, ela está atrás da Luz, é necessário primeiramente atravessar 

a Luz e se encontrar no que está antes da Luz, o Absoluto. 

 

Então o sonho que você teve, aí também confirma uma percepção da Verdade. Como eu te disse 

antes mesmo de conhecer esse sonho, você teve uma antevisão da Verdade, talvez em outras 

inumeráveis experiências aliás, mas ainda uma vez, você está na Alegria ?  A prova é que não, e 

portanto você permanece em meio à pessoa, mesmo se mais nada interessa essa pessoa, mas essa 

pessoa não fez a transição em meio à Eternidade.  Mas isso vai vir. 

 

E no entanto essa pessoa, se bem compreendi, vive na floresta, só, portanto no meio da 

natureza.  Vocês veem a força dos hábitos ?  E no entanto não é kármico, não é psicológico.  Além 

disso quantos de vocês ainda estão aterrorizados ou não querem acreditar que vão perder seus 

corpos, sua forma, sua história passada neste mundo ? Uma vez que como disse um irmão em 

raiva, é uma história que não serve para nada, ela não vos é de nenhuma utilidade, exceto 

evidentemente para os irmãos e as irmãs que quererão ajudar a liberar outros mundos. 

 

Vamos, continuamos. 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Ligia Borges  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/08/30/o-m-aivanhov-partie-3-28-aout-2017/ 

 

PDF (Link para download) : O.M. Aïvanhov - Parte 3 -  28 Agosto 2017 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/08/30/o-m-aivanhov-partie-3-28-aout-2017/
https://drive.google.com/open?id=0B4X9_OK42qgCVU5SSTRneDRTZnM
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OMA - Parte 4 - 28 Agosto 2017 

 

Questão: alguns de nós somos tributários de algum comportamento psíquico ou emocional 

relacionado às nossas antigas experiências profissionais. Como complemento às Teofanias, e 

com o pouco tempo restante, existe algum protocolo que possamos praticar para eliminar 

permanentemente as memórias incômodas que não foram vistas e que estão ligadas a esses 

comportamentos?   

 

Não. Quanto ao que eu disse, se vocês voltarem a trabalhar sobre as memórias, sobre a 

causalidade, vocês voltam a cair na ação-reação. Não é partindo da  pessoa que vocês podem 

estabilizar o que se vive nas  Teofanias, é desaparecendo de vossa pessoa e se instalando na 

Teofania, é tão simples quanto isso. Tudo ao que vocês vão se opor hoje será reforçado,  tudo o 

que vocês querem ver desaparecer será reforçado, porque quando vocês querem fazer 

desaparecer algo trabalhando, seja energeticamente, psicologicamente, medicamente, não falo de 

vosso corpo do qual devem se ocupar, mas quando algo vos incomoda na tela de vossa 

consciência, assim que vocês tentam entender isso, vocês não podem ser livres, isto é, vocês estão 

presos, retidos pelo que vocês veem na tela do conhecido. É tão simples assim.   

 

Mais uma vez, através desta questão, há um erro de posicionamento, quer dizer, que se as 

Teofanias foram vividas, a Liberdade é vivida naquele momento, e então, ao retornar à pessoa, 

esse irmão ou essa irmã percebe que há algumas memórias, na verdade, alguns hábitos, como eu 

disse, que ainda estão ali. Essas, vocês não podem descartá-las através de vossa pessoa, apenas 

livrando-se da pessoa (não significa suprimir), quer dizer, instalando-se permanentemente na 

Eternidade, o que quer que vocês tenham de fazer em meio à pessoa. Mas não se apoiem na 

pessoa para resolver um problema da pessoa, mesmo que esteja ligado aos hábitos materiais ou 

comportamentais. Fui muito ... Eu detalhei tudo isso nas primeiras perguntas, então eu não quero 

fazê-lo novamente, mas é exatamente a mesma coisa.   

 

Vamos. 

 

Questão: é um sonho: olhando o céu com alguns amigos, vi como um sol avançava rapidamente. 

Eu gritei que finalmente era o sinal que esperávamos, todos olharam e o viram. Eu disse: "É o 

leão da tribo de Judas", e esse sol tornou-se um leão. Muito poucas pessoas reconheceram esse 

sinal. Uma amiga disse que era muito cedo para ela, porque ela ainda tinha que terminar 

algumas coisas. Fiquei irritado porque ela também está esperando a Liberação, mas era muito 

cedo para ela ... 

Eh, sim, você vê muito bem o que eu disse com isso. Antes de terminar, e continuar com a 

pergunta, você vê muito bem, eu disse que alguns seres veriam Nibiru diretamente com os olhos, 

e é a verdade. Mas ela descreve uma irmã que diz que não está pronta. Você vê muito bem que 

ainda existem alguns irmãos e irmãs, que viveram as vibrações e que aguardam a Liberação, que 

nunca estarão prontos porque a pessoa nunca estará pronta. Eles sempre têm algo a fazer: 

encontrar o amor, finalizar a educação, preparar sua aposentadoria ... mas tudo isso, são as 

circunstâncias da pessoa. Qual foi a questão, de fato? 
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Não há questão. 

 

Sim, então confirma o que eu disse no início, isto é, que você tem irmãos e irmãs que veem: 

primeiro é o Sol azul, realmente e concretamente, e outros que veem um corpo ao lado do Sol. 

Eles não inventam, não é um problema de visão, eles realmente veem porque a retina, naquele 

momento, está pronta para vê-lo, com os olhos abertos. Não é uma visão do coração, é uma visão 

retiniana, e são muitos capazes de vê-lo dessa maneira, de fato, o Sol é azul. Mas não se divirtam 

em olhar o Sol se vocês não têm essa transformação da retina finalizada em vocês, caso contrário, 

vocês vão queimar vossos olhos, hein. Mas aqueles que podem fazê-lo, mesmo aqueles que de 

maneira distraída percebem de que há algo ao lado do Sol, eles realmente veem, eles não 

imaginaram isso. 

Bem, agradeço-lhe  por este testemunho. Mas o testemunho de sua irmã demonstra mais uma vez 

que, o que quer que você diga, mesmo aqueles de vocês que estão impacientes e esperam que 

Nibiru esteja visível, asseguro-vos que se vocês estiverem esperando hoje, vocês ficarão 

aterrorizados no momento, digam o que você disserem, porque se vocês esperam, isso significa 

que vocês ainda estão inscritos na pessoa e não vos escondo que no momento do Apelo de Maria, 

mesmo que você seja muito vibrante, será um choque incrível. 

O Liberado vivo, que viveu a Infinita Presença, que vive de maneira extensiva e cada vez mais 

importante as Teofanias, não espera nada. Tem coisas suficientes para viver, qualquer que seja a 

simplicidade da criança na qual é vivido, que no limite do Apelo de Maria não representará 

nenhum problema.  Ao contrário, asseguro-vos que aqueles que se debatem na pessoa, tentando 

encontrar protocolos, meditando o dia todo ou multiplicando os exercícios para desaparecer, 

podem chegar a ficar aterrorizados no momento do Apelo de Maria. Aquele que vive sua vida 

diariamente em Alegria, sem se perguntar nada, não ficará aterrorizado porque está inscrito no 

momento presente e então na Eternidade. Isto é o que acontece quando vocês procuram uma 

data, quando temem, esperam ou negam uma data. Isto é, quando vocês tentam explicar, 

resolver, lutar, algo em vocês ou fora de vocês. 

 

Mas, é claro, não vos peço para acreditar no que eu digo, porque, enquanto não o tenham vivido, 

não serve para nada acreditar. No entanto, vocês podem estar tranquilos de que as circunstâncias 

de vossas vidas, como eu disse, para cada um de vocês, são as mais apropriadas para viver vossa 

liberdade. Quer você esteja morrendo em uma cama, quer esteja conhecendo vossa alma gêmea, 

quer esteja mudando vosso lugar de vida, quer tenha perdido o trabalho, a casa, um parente, é 

exatamente o que você precisa para viver a Liberdade. 

Vamos, continuamos porque acredito que ultrapassei o horário. 

 

Questão: ... e neste sonho, me reconciliei com uma amiga que cuidava de doze filhos e tinha 

alguma dificuldade em fazê-lo.   

Oh, isso não muda nada. 

 

Questão: tive uma visão interior: avanço em direção a um grupo e encontro-me diante de  um 

homem desconhecido. Falamos como se nos conhecêssemos. Estou meio despida e sinto algum 



44 
 

 

desconforto diante dele. Ele também está meio nu, mas não parece estar incomodado. Enquanto 

falamos, estamos cada vez mais nus, até o momento em que estamos totalmente nus, vejo que 

meu desconforto desapareceu. Posso ter vossa interpretação? 

 

Oh, é muito simbólico, mas também pode ser explicado no nível meramente material. Se todos 

estivessem nus, não haveria desconforto com a nudez. De fato, é o que experimentam aqueles 

que frequentam os lugares conhecidos como naturistas. O que é incômodo é estar despido diante 

de alguém vestido, estamos de acordo. A nudez pode ser um complexo, porque há uma anomalia 

com a forma, nos vemos como muito gordos, muito magros, mas se todos estivessem nus, se 

todos estivessem nus no plano simbólico, não haveria medo da nudez. Funciona tanto com a 

nudez física quanto com a nudez no nível da consciência, e com isso demonstra, através dessa 

visão, que quanto mais você se atreve a se colocar nua, sem falsas aparências, sem justificativas e 

sem explicações, mais você é natural e espontânea, e menos você se sente incômoda. 

 

Essa visão é um convite para que você se coloque nua, sem esperar que o outro - sendo o outro 

muito amplo - esteja nu. Tem de haver quem faça o primeiro gesto. É exatamente o que você 

realiza no nível coletivo durante esse período. Quando falamos da espontaneidade, do Caminho 

da Infância, da transparência, tudo isso é a mesma coisa, é desnudar-se, não usar mais máscaras, 

não carregar mais resistências. Mas, não são vocês quem decidem, é a criança interior, é o 

Princípio criativo. É tudo o que nós vos explicamos em relação ao Paráclito, em relação ao Coro 

dos Anjos, ao Espírito do Sol, ao Impessoal, durante todos esses anos. Trata-se exatamente disso. 

Ao jogar um jogo, você não pode se colocar nu, porque teme que o outro o veja, mas, a partir do 

momento em que você se expõe com confiança, o outro não pode ver nada além de si mesmo. 

 

Expor a pessoa à nudez é desaparecer da pessoa e também instalar-se na Eternidade, ali onde não 

há nenhum reflexo, onde não há estratégia, onde não há vantagem nem inconveniência. É isso, 

deixar-se viver pela Vida e pela Graça, e isso também remete às inumeráveis palavras do Cristo, 

sobre o pássaro, por exemplo, que não se preocupa com o que vai comer. O hábito da matéria e 

da sociedade vos condicionou tanto, mesmo além do karma ou de tudo o que é espiritual. Há 

alguns que estão convencidos de que eles vão levar seus papéis do seguro de vida. Eu vos lembro 

de que vocês não levam nada: nem roupas, nem memórias, nem mágoas, nem alegrias, então não 

serve para nada carregar pesos, e a melhor maneira é colocar-se nu. Não para se expor ou mostrar 

que você não tem nada a esconder, e sobretudo nada que pertença ao efêmero vindo camuflar 

vossa eternidade. É o que posso dizer sobre isso. 

Vamos continuar, senão creio que os transcritores vão ficar preocupados, hein. 

 

Questão: umas fortes dores de cabeça, nos ouvidos, nos olhos, nos dentes e na nuca, estão 

relacionados à Ascensão? A cada dia são mais fortes, o que nos leva, minha esposa  e eu, a 

tomar aspirina. Tendo artrose, os joelhos doem cada vez mais. Essas dores são idênticas para 

ambos. Teria algum remédio espiritual para nos aliviar um pouco? 

 

Então lembrem-se de que a Luz não faz nenhum mal. No entanto, quando atinge algumas áreas de 

hábitos, de resistências, de  medos, queima, inflama. Vocês o viveram, aqueles que ativaram as 
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Portas, durante os anos de 2012, 2013, 2014 e parte em 2015, com algumas dores, por exemplo, 

de digestão, sobre as Portas Atração – Visão, sobre as Portas Precisão-Profundidade, nas Portas 

em torno do sacro. Isso sim, era uma obra de alquimia ligada à Luz. Então, agora você me pede 

algum remédio espiritual. Primeiro, descubra se não é apenas o envelhecimento de vossos corpos, 

simplesmente, mas se é a Luz, é muito simples: acolha. 

E se você quer descobrir se é realmente a Luz, é ainda mais simples: faça uma folha tripla de 

alumínio que você vai colocar na cabeça e você verá se os sintomas da inflamação que você 

descreveu ao nível da vossa cabeça e vosso pescoço desaparecem. Se desaparecerem em poucos 

minutos, é o trabalho da Luz no nível das Estrelas da cabeça e a comunicação da Luz através da 

garganta com o resto do corpo. É a descida do Espírito Santo ou a Shakti, que foi perfeitamente 

descrito nos processos durante as Núpcias Celestes e depois. 

 

Agora, tem de ser bem entendido que também pode ser uma outra coisa, onde a Luz não entra em 

consideração, por exemplo em relação a um quadro inflamatório. Você sabe, por exemplo, que os 

alimentos que você come são agora portadores da mesma Luz, quer sejam de natureza biológica 

ou quimicamente transformados. Eu vos disse que a Luz está em toda parte. Mas se a Luz envolve 

alimentos saudáveis, tudo irá muito bem, mas se você gastou sua vida comendo alimentos que 

não eram saudáveis, então, é claro, você paga caro hoje. E, de fato, o que me leva para isso, são 

suas dores nos joelhos. Então, é claro, você vai me dizer que talvez seja osteoartrite, que talvez 

seja uma doença. 

Eu especifico que não conheço essas coisas, mas eu sei simplesmente que agora, alguns irmãos e 

irmãs passam por períodos de purificação em algumas áreas. Mas essas áreas não estão tão 

intimamente ligadas à cabeça, agora, do que às últimas Portas, ou seja, as Portas AL e Unidade, as 

Portas das dobras da virilha, as Portas entre as omoplatas que é a Porta KI-RIS- TI, ou as Portas em 

torno do sacro. No que diz respeito à cabeça, não creio que haja verdadeiramente uma interação, 

exceto talvez com a ativação da Porta IM situada abaixo do queixo, que pode ocasionar alguns 

problemas, mas que estariam localizados no nível da garganta ou  do pescoço, mas não dores do 

tipo inflamatório, que além disso, como você diz, se dissipariam com uma aspirina. 

 

Assim, não misture tudo. Que tenham ocorrido dores no nível das Portas durante muitos anos, foi 

inteiramente lógico, mas não atribua tudo à Liberdade ou à Liberação em curso, ou à Ascensão. 

Vocês também têm mecanismos fisiológicos normais que ainda continuam a ocorrer. Então, não 

posso dar uma resposta concreta, a não ser tentar colocar uma touca de folha tripla de alumínio 

no crânio, e ver nos minutos que seguem o que acontece: se as dores cessam, isso significa que é a 

interação da Luz com todas as moléculas e os hábitos presentes no nível do vosso corpo que 

reagem, é claro. Mas daqui onde estou, não posso afirmá-lo. Eu só posso dar-vos esse método 

para verificar se é realmente a Luz que desce ou se é outra coisa. 

 

Mas, mais uma vez, eu vos lembro de que além dessas explicações, vocês todos estão exatamente 

no bom lugar, mesmo por meio de vossas doenças. Isso não significa que vocês têm de deixar que 

piore, mas é exatamente o que vocês precisam. 

 

Você tem mais questões? 
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Questão: Foi dito que aqueles que vão aos Círculos de Fogo receberiam as últimas Chaves 

Metatrônicas. Por que os liberados sem passar pelos Círculos de Fogo não precisam receber 

essas últimas Chaves? 

 

Mas eu nunca disse isso. Eles também as receberão, sobretudo, se eles abandonarem seus corpos, 

mas se verão obrigados a aguardar 132 dias, em estase, com os outros desencarnados. Outros, 

finalmente, não serão obrigados a esperar. Eles poderão partir diretamente para sua origem 

estelar ou para uma de suas linhagens. Eu repito, é muito diferente para cada um. Nós vos demos 

algumas linhas gerais, mas não podemos fazer mais porque existem tantos cenários possíveis que 

nós demos verdadeiramente as diretrizes gerais. 

 

Claro, isso não significa que aqueles que morrem durante o Apelo de Maria ou nos eventos geo-

climáticos, serão privados dos códigos Metatrônicos. Simplesmente, o modo de receber esses 

códigos, pode ser feito com mais facilidade se não houver corpo físico, mesmo que sejam os 

liberados vivos ou outros; vocês já sabem que vão viver os 132 dias, seja na natureza, ou nos 

Círculos de Fogo, com ou sem o corpo físico, apenas com o corpo de Existência; isso é muito 

possível, mas é o mesmo processo final. Nunca foi dito que outros não teriam as Chaves 

Metatrônicas, simplesmente, as circunstâncias dessa entrega não são as mesmas. Eu também 

lembro que, nos Círculos de Fogo, podemos ter meios privilegiados de troca e, sobretudo, com 

aqueles de vocês que voluntariamente se ofereceram por seu comportamento, para libertar 

outros mundos no futuro. 

Você tem outra questão? 

 

Questão: A passagem pelos Círculos de Fogo depende de uma linhagem ou de uma origem 

estelar?   

Não, em absoluto. 

 

Questão: A Confederação Intergaláctica de Mundos Livres pode intervir em situações 

particulares, por exemplo, para aliviar os efeitos de Nibiru? 

 

Ah! No nível coletivo não. No nível individual, sim, vocês sabem que há os Anjos do Senhor, os 

Vegalianos, quando há necessidade de evacuação. Essencialmente, os povos da natureza,  são 

lugares de pré-agrupamento, como vocês sabem, e especialmente os vilarejos dos elfos, que, 

como eles vos disseram, estão prontos – desde o mês de junho esperam permanentemente ali 

como vocês e nós. Mas, além disso, há aqueles que serão evacuados com seu corpo de carne pelos 

Arcturianos por questões científicas ou memórias importantes para a liberação de outros mundos. 

Mas, além disso, não. Estamos ao vosso lado, estaremos na Jerusalém Celeste, quer dizer, nos 

Círculos de Fogo quando vocês chegarem e vocês terão a liberdade para se deslocarem de um 

lugar para outro naquele momento. Mas isso, é claro, ocorrerá após o Apelo de Maria e depois 

dos três dias de escuridão. E não importa onde você esteja depois. 

Outra questão. 
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Questão: Durante os 132 dias, como serão as condições de vida? 

Não posso descrevê-las porque elas não terão nada a ver com aquelas que vocês conhecem hoje. 

Não esperem circular nos carros, não esperem conectar na internet, não esperem  ter o seu olhar 

fixo em uma tela, escutar música ou o que quer que seja. Vocês terão outras coisas para fazer, mas 

eu não posso vos dar os elementos.  Os elementos que eu poderia dar concernem unicamente ao 

aspecto visível hoje, quer dizer concernente aos acontecimentos terríveis para os corpos de carne, 

mas absolutamente não para a Eternidade.  Então não serve para nada vos dar os elementos 

relacionados a isso.  Tudo o que eu posso dizer, é que as condições de vida, quer seja nos Círculos 

de Fogo, quer seja em vosso corpo de Existência, quer seja na natureza, serão totalmente 

diferentes do que vocês podem conhecer. É o Desconhecido, mas esse Desconhecido é muito 

alegre. 

 

Outra questão. 

 

Questão: Eu tive dois sonhos que, eu acredito, estão relacionados. O primeiro: no meio de um 

sonho, comecei a soletrar muito devagar a palavra "J A U L A" e acordei dizendo "JAULA". 

Esse é o primeiro.  

 

Questão: Sim. O segundo… 

 

Na mesma noite ou não? Sabe-se? 

 

Questão: Não. Sonho que eu decido me colocar no Coração. Naquele momento, saio galopando 

sobre um magnífico cavalo e sinto-me livre e feliz. Percebi que eu também sou uma 

observadora. Eu decido ser aquela que está no cavalo e me sinto plena, galopando a toda 

velocidade. 

 

Não estou seguro de que haja uma relação entre o primeiro e o segundo sonho. Pode ser discutido 

longamente, mas eu quero simplificar, eu simplesmente diria que teu segundo sonho te mostrou 

(e o primeiro também, mas não posso dizer que estão relacionados), teu segundo sonho mostra 

que você escolheu, ou seja, você precisa da experiência da matéria. Não há culpa, nenhum 

julgamento de valor em relação a isso, há tanta liberdade na terceira dimensão unificada como no 

mais alto dos céus e das dimensões. É simplesmente: o jogo da consciência tem necessidade de 

existir ou mais? Mas essa é a sua liberdade. Quero dizer com isso que não há destino superior a 

outro. Existe um destino para cada um que está em função, eu diria, da sua verdade e da sua 

consciência, não pessoal, mas da Eternidade. 

Outra questão. 

 

Questão: ultimamente, muitas pessoas têm sua vesícula biliar removida. Isso está relacionado 

ao  processo atual?   

 

Não entendi nada. Extrair qual veículo? 
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Questão: A vesícula 

 

Ah! Eu entendi "veículo", Ah, não é o carro. O que eles estão fazendo para remover a vesícula? 

 

Questão: não está especificado. Está escrito "vesícula". 

Oh, talvez seja alguém que tenha muitas pessoas ao seu redor que  se fazem retirar a vesícula, não 

significa que isso aconteça por toda a terra, hein? No entanto, simplesmente eu diria que a 

vesícula biliar está localizada em frente da Porta da Visão, que nas medicinas tradicionais, a 

vesícula biliar é a noção de escolha e decisão, quer dizer, que certamente são os irmãos e as irmãs 

que não têm sido capazes de escolher e que hesitam. Porque, mesmo inconscientemente, mesmo 

sem estarem informados de qualquer transformação deste sistema solar, inconscientemente, quer 

vocês o aceitem ou não, todos vocês sabem disso. E sobretudo aqueles que estão completamente 

adormecidos porque não querem ver que isso vai terminar. É o mesmo princípio quando se 

anuncia que você que tem um câncer e você está em negação. Então não é necessário se 

preocupar com isso. Mas o que é descrito aqui, não posso ir mais longe porque, ainda uma vez, eu 

não conheço a pessoa, não tenho sua vibração diante de mim. Então pararei aí nessa questão, não 

posso ir mais longe. 

 

Questão: Desde o ano passado, estabeleceram, como método de análise clínica, revisar as taxas 

de vitamina D ...   

 

De quê? 

 

Questão: as taxas de vitamina D, e parece que todos nós temos carência de vitamina D. 

Prescrevem medicamentos para restaurar as taxas, embora sempre tenha sido dito que essa 

vitamina poderia ser sintetizada do sol. Você pode esclarecer isso? 

 

Oh, bem, eu não sou médico, mas a vitamina D está vinculada ao Sol. É para o raquitismo em 

crianças, penso eu, e tudo isso, e também para pessoas idosas que sofrem fraturas. E a questão é 

o que em relação a isso? 

 

Questão : temos carências, os seres humanos encarnados têm falta de vitamina D? 

Mas vocês estão carentes de tudo,  uma vez que as condições do confinamento e, sobretudo, 

desde o início da era industrial, eu vos disse no preâmbulo, introduziram muitos elementos na 

forma de comida, do ar que se respira e de materiais que vocês tocam todos os dias que vos 

poluem  e que vos tem limitado ainda mais do que vocês estavam limitados antes. E 

principalmente nos países ocidentais. 

Como explicar, por exemplo, que os povos primitivos ou os povos que estão mais atrasados em 

relação à civilização ocidental (que pode se tratar de primários no primeiro caso), estão muitas 

vezes mais próximos ( ainda que seja um erro), estão mais próximos do Invisível, de um conceito 

de Deus, de um conceito de Luz ou de uma outra vida, enquanto que o ocidental, especialmente 

na Europa e em outras partes do Ocidente, contrariamente aos países mais tradicionais como por 

exemplo no Oriente, perderam toda a ligação.  Aliás vocês o sabem,  no Ocidente tudo é feito para 
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manter a heresia de algumas religiões e fazer desaparecer outras religiões. Para criar um 

desequilíbrio, muito simplesmente. 

 

Então, no que diz respeito à vitamina D, posso dizer que você tem falta de tudo o que é essencial, 

seja vitaminas ... porque os hábitos alimentares também ... no Ocidente, tudo é feito com 

tecnologia, na comida, na modernidade, para impedir que você encontre o que você é. Eu creio 

que ... há muito tempo, há seis ou sete anos, Sri Aurobindo vos explicou, com Ma Ananda Moyi, o 

que era a imagem, a sedução da imagem, da aparência. E aliás vocês também sabem muito bem 

que, em certas religiões, não deve haver representações humanas porque, a partir do momento 

em que vocês adoram uma imagem, vocês estão perdidos - ou qualquer representação que seja, 

ou um mestre qualquer que seja -, vocês não são mais vocês mesmos. Porque tudo neste mundo 

foi feito para que vocês sigam os líderes: os líderes políticos, os líderes da mídia, os líderes das 

canções, os líderes em todos os níveis e também os espirituais, tudo isso para vos impedir 

de  encontrar a Liberdade. 

 

Eu posso dizer, generalizando, que o conjunto das estruturas da sociedade moderna ocidental e 

pós-moderna, agora, tem apenas um único objetivo, é confiná-los sempre mais, e nós vos 

explicamos.  E mesmo, se possível, privá-los do corpo biológico e confinar vossa consciência 

diretamente nos circuitos impressos. Essa é a vontade de Ahriman, das forças arimânicas. É isso o 

que querem, eu diria, todos esses movimentos que defendem a intervenção da tecnologia, o 

transhumanismo. Isso significa o que significa: perder sua humanidade, ultrapassar a humanidade 

e tornarem-se imortais enquanto consciências presas nos circuitos impressos. Era sua finalidade. 

 

Portanto vocês imaginam bem que em relação à perversão desse confinamento, e sobretudo de 

um último ciclo que eles teriam querido, teria sido ainda mais complicado liberar vossa 

consciência desses circuitos impressos.  Então eu não posso dizer mais, mas tudo foi feito desde o 

início da era moderna e agora, no que agora começou a se chamar de era pós-moderna, para vos 

confinar através das ilusões dos sonhos, dos sonhos de imortalidade, o mito de Prometeu, a ilusão 

da alma, a ilusão de evolução, a ilusão de vosso corpo, de vossa sociedade, deste mundo. 

 

E todos nós somos tributários disso quando estamos encarnados.  Mesmo eu quando estava, eu 

sabia que havia algo por trás do Sol, eu falei em algumas conferências, mas isso me aterrorizava. 

Tudo o que é desconhecido aterroriza.  E isso não é normal. Está ligado ao confinamento, não está 

ligado ao fato do que você é, que sejamos imperfeitos, que tenhamos de ganhar qualquer 

céu.  Tudo isso decorre do confinamento primário e da anomalia primária da qual isso foi 

feito.  Mas não olhem mais tudo isso.  Agora o coração está aí.  Busquem dentro de vocês, e em 

nenhuma outra parte e vocês estarão em Alegria, quer vocês estejam vibrantes ou não, quer vocês 

acreditem na iminência de algo ou mesmo que vocês detestem a possibilidade da existência de um 

planeta supranumerário ou de qualquer fim que isso seja.  Encontrem o coração e vocês verão a 

Verdade, face à face. 

 

Outra questão. 
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Questão: Não estaríamos enganados mais uma vez por uma enésima ascensão hipotética? 

Trinta e três anos em várias Núpcias, desde 1984, para chegar ao quê? Quais são os resultados 

concretamente? Este mundo falsificado no qual fomos confinados estava destinado ao fracasso 

desde a sua criação, os universos que sofreram o mesmo destino são inumeráveis? Quantas 

vezes vão reproduzir esses seres onipresentes, oniscientes e onipotentes o mesmo erro? Eles não 

compreenderam a estratégia utilizada?  

 

Mas isso não é jamais a mesma estratégia. Quem disse que era o mesmo princípio de 

confinamento em todos os sistemas solares?  Se assim fosse a solução seria encontrada uma vez 

para todos. Eu já tive ocasião de me expressar e de dizer que cada processo de liberação de um 

mundo confinado é diferente uma vez que, evidentemente, as condições dos mundos carbonados 

não são todas as mesmas.  Mas a partir do instante em que o espaço-tempo é curvado e 

confinado, há condições que se criam, próprias a um mundo dado, e que passam necessariamente 

por diferentes caminhos.  E nós jamais dissemos que todos os mundos confinados eram 

humanoides, não é?  Portanto eu não compreendo bem qual é o problema dessa pessoa, se não é 

que ela também está farta de esperar.  Ou então é a mesma que colocou uma outra questão há 

pouco. 

 

Questão: o maior amor de Maria por sua criação seria fazê-la desaparecer ao invés de vê-la 

sofrer desde a noite dos tempos. As catástrofes, sempre houve, é uma banalidade, estamos 

acostumados aqui, a diferença é que hoje, um descuido seria conhecido instantaneamente pelo 

mundo inteiro. Todo o mundo não é senão manipulação, corrupção, predação. 

Estamos de acordo, não há nenhuma verdade neste mundo, nós dissemos exatamente a mesma 

coisa. Mas crer que Maria pode destruir alguma coisa para liberar a humanidade é um erro 

grosseiro.  Porque se Maria quisesse destruir, ou se um Arcanjo, ou se a própria Fonte quisesse 

destruir o que quer que seja que foi criado, mesmo confinado, por sua vez cairiam na armadilha.  É 

o grande princípio do confinamento que, ele, é válido em todos os mundos: é substituir a 

Liberdade pelo livre-arbítrio, quer dizer a Unidade pela dualidade. E os meios são inumeráveis. 

Não há apenas Nibiru que gira as embarcações, não o Nibiru, gêmeo do Sol, mas o planeta 

metálico dos Arcontes que foi mandado passear em 15 de agosto de 2009. Esse ato era 

indispensável, porque mesmo se a própria Fonte, ou um ser, um avatar muito, muito grande, 

quisesse destruir este mundo para liberá-lo, ele se encontraria preso na armadilha. 

 

Aliás, eu vos lembro, que quando de um ciclo precedente, o planeta que era chamado Mulge Tab, 

que agora é o cinturão de asteroides no nível do cinturão de Kuiper, era um mundo similar à Terra 

que foi vaporizado. E vocês acreditam que para tanto os seres viventes foram 

liberados? Absolutamente não.  O processo da Liberação não é um ato de destruição, é um ato de 

ressemeadura da Luz. E isso não se faz todo o tempo, mas em alguns momentos dos quais nós 

somos tributários, e vocês também, caso contrário jamais teria havido seis ciclos. 

 

Ainda uma vez, as modalidades da liberação de um mundo jamais são as mesmas. É um jogo de 

xadrez. A cada vez é necessário jogar respeitando as regras do mundo confinado e não as nossas, é 

por isso que é complicado. Se fosse tão simples assim, acreditam que Maria teria esperado, ou que 
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a Confederação Intergaláctica teria esperado as janelas temporais particulares?  Certamente não. 

Um mundo liberado não é um mundo que é destruído. O que é destruído é a Ilusão, não a vida, 

uma vez que destruir a vida a reconfina instantaneamente.  Vocês a conhecem na Terra, isso se 

chama a lei de ação-reação, a lei de karma, criada pelos Arcontes que são chamados os Senhores 

do Karma. Felizmente que havia os Senhores do Karma, dos quais Orionis, fazia parte, das Forças 

da Confederação Intergaláctica.  Mas a liberação de um mundo não se passa assim. 

 

Eu vos disse há alguns anos que nós recrutamos. Nós recrutamos porque é necessário uma certa 

experiência do confinamento, mesmo se as condições não são as mesmas. Ser limitado por uma 

forma não corresponde à Vida. Mesmo se vocês têm um corpo de Existência, vocês sabem que 

esse corpo de Existência é plástico, ele muda de forma de acordo com o ambiente que ele 

encontra. Não há nem nascimento nem morte.  Ora para vocês, há nascimento e morte, e 

ocultação a cada vez. E além disso, se hoje fosse perguntado ao conjunto da humanidade se ela 

queria ser liberada, mais de 80% da humanidade nos responderia “não”. Estão tão habituados à 

matéria.  E isso, vocês não chegam a conceituar ou a ver claramente, mas vocês o verão após o 

Apelo de Maria. Mas a liberação de um mundo, não é algo que se passa assim porque se decidiu. É 

uma estratégia de jogo de xadrez, é de fato isso. 

 

Outra questão. 

 

Terminamos com as questões. Resta um “poema para OMA”. 

Ah bem. Aqui está um lindo testemunho, pelo menos, espero. 

 

Neste período de Ascensão e de Liberação, desejo transmitir ao meu amigo OMA este pequeno 

texto que me foi inspirado e que o ofereço: 

 

Esconde 

 

Eh « esconde »(cache) em françês, hein, ou cash como o dinheiro ? 

 

Esconde-Esconde como o jogo. 

 

O jogo de esconde-esconde, de acordo. 

 

Esconde-Esconde… 

 

Eu sou a Jóia que eu busco 

Continente e Conteúdo 

O Nada e o Todo simultâneos 

Até Sempre e até Nunca.  

 

(Da parte de Alain la banane ou « o gato ». Grato por Tudo papy OMA). 
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Eh bem é muito gentil essa mensagem. 

 

Eh bem, meus amigos, aí está, eu vos respondi. E penso que será necessário compreender que 

durante o mês de setembro...........Nós vos demos durante esses anos, e em particular nesses 

últimos anos (eu falo, bem depois das Núpcias Celestes hein, 2012, faz mesmo cinco anos), nós vos 

demos todos os marcadores possíveis e imagináveis.  A partir de agora e de agora em diante, 

quaisquer que sejam nossas intervenções, elas são todas orientadas, não mais sobre qualquer 

acontecimento terrestre, porque isso, nós não temos mais necessidade de vos anunciar, vocês os 

veem a cada dia.  Se não é em vossas mídias habituais, uma vez que alguns países vos escondem, 

vocês têm ainda internet e vocês têm os meios de informar-se e de ter vossas próprias ideias 

sobre o que se desenrola na terra nesse momento, onde quer que vocês olhem. 

 

Além disso, existem muitas pessoas que fazem inumeráveis vídeos sobre o desencadear dos 

acontecimentos. E tomem os vídeos de há três ou quatro anos e olhem hoje.  Se isso não é 

suficiente para vos esclarecer, então vivam tranquilamente vossas vidas com amor e com 

simplicidade, e não se martelem a cabeça pois vocês o sabem, e isso foi dito no poema que foi-me 

dedicado, hoje mais do que nunca, não há nada a buscar pois é a estupidez do mental que vos faz 

crer que vocês devem buscar, melhorar, transformar ou modificar.  Sejam naturais, esqueçam-se 

enquanto pessoa e história, e deixem a Alegria aparecer. Da mesma maneira Nibiru aparecerá, 

quaisquer que sejam as tribulações humanas e qualquer que seja a cena de teatro que vos 

prepararam certas entidades um pouco bizarras, não é?  Mas essa cena final é extremamente 

importante, não nos gestos dos fantoches, mas justamente no que é contrabalançado nesse 

horror, pela Alegria espontânea da Liberdade. 

 

Cabe a vocês verem o que vocês querem olhar, cabe a vocês verem onde vocês colocam vossa 

consciência, a cada dia, a cada minuto. É na Alegria, no Amor? Ou no que se passa na tela do 

mundo, ao invés de viver? Estejam prontos.  E a melhor maneira de estar pronto, é nada buscar. 

Como disse Osho, estar preguiçoso. Mas preguiçoso não quer dizer ficar o dia todo em uma cama, 

mas consiste em viver o que a Vida vos dá a viver a cada minuto, com a mesma leveza, sem 

estarem submetidos nem a vossas emoções, nem ao vosso mental, nem aos vossos hábitos, nem 

às vossas interações sociais, familiares, profissionais.  E vocês verão as mudanças acontecerem 

mesmo em vosso corpo, em vossa saúde, em vosso olhar, em vosso comportamento, sem esforço, 

sem nada buscar. 

 

Aí está,  caros amigos, queridos irmãos e irmãs o que eu tinha.........eu creio que eu disse mais ou 

menos tudo através dessas questões.  Espero que todos aqueles que vão trabalhar agora vão 

poder atualizar o que eu disse e que todo o mundo possa aproveitar isso antes de 31 de agosto. 

 

Queridos amigos, todo meu amor vos acompanha. Transmito a vocês todas as minhas bênçãos 

onde quer que você esteja, e eu sei que durante a primeira hora, muitos estavam conosco na 

recepção. Eu vos abraço e aperto no meu Coração, e eu vos digo: seja o que você é, nada mais e 

nada menos, e não o que você acredita ser.   

Até breve. 
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MARIA - 12 DE AGOSTO DE 2017 

 

Eu sou Maria, Rainha dos Céus e da Terra. 

 

Filhos bem amados, que a Paz e a Alegria acompanhe cada um de vocês, me escutando ou lendo 

minhas palavras. Intervenho entre vocês alguns dias antes de 15 de Agosto. Vocês sabem,  isso vos 

foi anunciado pelo Comandante dos Anciãos e venho hoje confirmá-lo, agora que por toda parte, 

sob vossos olhos como em vocês, desenrola-se a cena final da ilusão deste mundo, chegando ao 

seu termo que é o que eu nomearei a conflagração final da resistência e da oposição à Luz em 

meio ao que os profetas anunciaram há muito tempo como muito recentemente. 

 

Assim portanto os acontecimentos do mundo estarão em seu apogeu extremamente rapidamente 

agora, levando-vos  a se posicionarem, se posso dizer,  na Alegria ou na não-Alegria.  Lembro-vos 

que essa Alegria não depende de nenhuma circunstância exterior pois enquanto vossa Alegria 

está  condicionada,  quer seja por vossa saúde, vosso nível de energia ou por qualquer 

acontecimento que seja, então essa não é a verdadeira Alegria.  

 

A Teofania perpétua que nós instalamos e instauramos juntos permite a cada um de vocês, 

mesmo nada tendo vivenciado,  de ter a escolha, em cada ocasião, de se colocar em sua 

eternidade ou de reagir em meio ao efêmero, e quaisquer  que sejam os acontecimentos que cada 

um de vocês tem a viver neste período de resolução.  Além disso vocês sabem que assim como 

vocês, nós esperamos a visibilidade em vossos céus do sinal celeste, que acompanhará meu 

Apelo.  Assim como nós sempre vos dissemos, quanto mais latência houvesse antes do 

aparecimento de Nibiru, haveria mais irmãos e irmãs dos  meus filhos que estariam prontos e 

dispostos a viver sua  eternidade.  

 

Assim então eu vos anuncio neste dia  e a partir do 15 de agosto, até o fim de vosso mês de 

agosto, é de vossa responsabilidade, a cada um de vocês, diante de qualquer circunstância de 

vossas vidas individuais ou coletivas,  de se entregarem definitivamente ao vosso coração, em 

vosso coração, em vossa eternidade, e não em meio aos jogos da Ilusão. Qualquer que seja o 

sofrimento ou qualquer que seja a alegria vivida em meio ao efêmero, não há nenhuma 

importância ao olhar da Alegria eterna, que não depende de nenhuma circunstância nem de 

nenhum bem-estar.   

 

Aliás vocês observam, cada um de vocês, que não é mais possível de maneira nenhuma vocês 

mentirem a vocês mesmos  ou mentir a quem quer que seja, porque há  ou a Alegria ou o 

sofrimento.  Essa Alegria não depende nem de vossas circunstâncias, como acabei de exprimir, 

nem mesmo de vossos anseios ou de vossos desejos.  Essa Alegria apenas decorre, em definitivo, 

do abandono sincero do jogo do efêmero  a fim de viver o que resta desse efêmero em meio ao 

vosso coração, preenchido de Graça e de Alegria, preenchido de evidência, ou 

então  transbordando de conflitos – e isso depende completamente e somente de vocês. Não 

existe, eu os lembro, nenhuma circunstância de vossa vida ou de vosso efêmero que não  possa 

solucionar a presença da Alegria ou sua ausência;  há apenas vocês e somente vocês, e cada dia 
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que vai passar  vai vos confirmar, vai vos demonstrar.  De fato, há somente vocês que podem 

aceitar soltar, não mais resistir, não mais alimentar e manter o que definitivamente está prestes a 

desaparecer ou soltá-lo. 

 

Estejam certos de que cada uma de vossas circunstâncias individuais, como no nível da 

conflagração planetária que é iminente, não pode impedir a verdade de vosso coração de brilhar 

na superfície deste mundo.  E se a verdade de vosso coração não brilha, se a Alegria não é 

permanente, então é que vocês ainda estão de algum modo inscritos no efêmero de vossa pessoa, 

quer dizer, no que vocês chamaram a dualidade, a oposição entre o bem e o mal.  Todavia cada 

um de vocês, de acordo com o que pode pesar e suportar, é conduzido a viver os momentos mais 

ou menos intensos, mais ou menos prolongados, dessa Alegria sem objeto que arrebata vosso 

coração no êxtase da Verdade e no êxtase da verdadeira Vida. 

 

Assim eu não vos escondo – e isso vos é aparente onde quer que vocês voltem vosso olhar na 

superfície deste mundo – que a conflagração final, no nível da humanidade, realmente começou 

neste mês de agosto, mesmo se aí onde vocês estão, vocês não vejam nenhuma consequência 

disso.  Essas consequências não tardarão a aparecer, quer isso seja no interior de vocês como na 

tela de vossa vida. E é nisso que vos pertence, em toda autonomia, em toda liberdade, graças ao 

Caminho da Infância e à Inocência, reencontrar definitivamente a verdade de vosso coração e de 

sorrir à Vida, à Vida eterna como à vida efêmera que se desagrega e desaparecerá em breve de 

vossos sentidos, e mesmo de vossa consciência. 

 

Ali onde vocês colocam vosso olhar, quer isso seja no exterior ou no interior de vocês, isso é cada 

vez mais claro entre o que resta de pessoa, entre o que resta de ilusão a esse mundo e em seu 

futuro, e a Verdade eterna que vocês são, individualmente e coletivamente.  Essas circunstâncias e 

essas ocasiões tornam-se cada vez mais incisivas, cada vez mais visíveis, vos será, apesar da 

complexidade de algumas situações e de algumas vivências, mais fácil ainda nesses casos de se 

voltarem para a Verdade e vivê-la sem obstáculo, a partir do instante em que vocês não resistem 

mais, a partir do instante em que vocês não lutam mais, não para vos apagar deste mundo, mas 

bem mais para aí aparecer na totalidade de vosso ser, na totalidade da Alegria, e isso qualquer 

que seja o estado de vosso corpo, o estado de vossa pessoa, e ainda mais de acordo com o estado 

do mundo, onde quer que vocês estejam em sua superfície. 

 

Como vocês o sabem o conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres está agora 

posicionada acima de alguns locais deste planeta, acima de algumas grandes cidades, de maneira 

visível como invisível. Nós todos estamos ao vosso lado e ao redor de vocês, não para vos salvar, 

pois somente vocês podem fazê-lo, nós vos explicamos e dissemos suficientemente. 

 

A equação é hoje muito simples para cada um de vocês, qualquer que seja vosso estado, de 

Desperto, de Liberado ou de adormecimento.  As circunstâncias de cada uma de vossas vidas são 

muito exatamente aquelas que vos convém para descobrir a Verdade, vossa verdade eterna e a 

verdade sobre a ilusão deste mundo, sobre esse espetáculo que não rima com nada e que não vos 

conduz a parte alguma, se não é para viver sempre mais privações, sofrimentos, enquanto que a 
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abundância da Paz do coração e a abundância da Graça pedem apenas uma coisa, de aparecer 

além de todos os conflitos, de todas as resistências e de todas as oposições à Alegria, a partir do 

instante em que vocês aceitam em verdade deixar o que ainda pode vos prender. 

 

E onde quer que vocês estejam no plano de vosso estado vibratório hoje, vos é dado a ver muito 

facilmente o que é Alegria e o que não é.  E vendo-o, vocês o sabem, torna-se muito simples 

instalar-se no coração da Teofania a fim de deixar a Alegria apagar e transcender o que ainda não 

está esclarecido.  O Comandante vos disse no mês precedente, doravante não há em vocês 

nenhuma possibilidade de ação por vocês mesmos sobre o efêmero. Há apenas vossa eternidade 

que vos enche de Graça, que vos preenche, que vos satura de Alegria, e que vos conduz na 

Morada da Paz Suprema, ali onde a felicidade reina sem divisão, com evidência. 

 

Como eu vos disse, nós estamos ao vosso lado e ao redor de vocês, por toda parte sobre a 

terra.  No dia da Assunção, em três dias em relação a este dia, vos será dado, a cada um, uma 

ajuda abundante a fim de viver em toda evidência e em toda simplicidade uma Teofania bem mais 

intensa e bem mais evidente do que tudo o que vocês puderam viver até o presente. Quer isso 

tenha sido por um momento, quer isso tenha sido com mais verdade e insistência, as Teofanias 

mudaram em vocês numerosos elementos de vossa pessoa e deixam transparecer, cada um em 

sua medida, a verdade da Eternidade. É o mesmo, é claro, na tela do mundo, e meu coração de 

Mãe se alegra, além da conflagração final desse mundo, da verdade do aparecimento da Luz, da 

verdade... de vossa verdade mesmo em meio à consciência desse mundo. 

 

Vocês são a cada dia mais numerosos a encontrar o coração, a encontrar a esperança, a encontrar 

a Verdade, mesmo que apenas por fulgurâncias, por brilhos.  Cada brilho da verdade vivida em 

vocês é indelével e vos põe em sede dessa Verdade, podendo se traduzir em meio a vossa pessoa 

por mecanismos de irritação, de exasperação, ou ainda de impaciência concernente aos 

acontecimentos que estão em curso, vocês o sabem.  De fato, a Ascensão da Terra começou no 

mês de março, vossa liberação também, e eu não vos escondo que daqui ao fim de agosto, além 

mesmo da possibilidade do avistamento, para alguns de vocês, de Nibiru, há antes de tudo a cena 

final que abre diante de vocês a última etapa da revelação do Apocalipse, da revelação de São 

João.  Cada um, estejam certos, está exatamente nas circunstâncias as mais adequadas para viver 

sua liberdade ou sua liberação. 

 

Na sucessão dos acontecimentos que vos foram enunciados, aparece-vos de maneira cada vez 

mais clara, e na proximidade, de que os acontecimentos chamados « fim dos tempos » estão em 

vocês e estão sobre este mundo. Inumeráveis são os sinais, e eles se tornarão a cada dia mais 

numerosos, quer isso seja no nível dos Elementos, quer isso seja mesmo no nível de vossa vida, 

quer isso seja em meio a vossas relações, onde o que deve se acabar se acaba, onde o que deve 

nascer termina de nascer. 

 

Tudo isso, apesar das aparências, concorre para estabelecer uma facilidade para viver e descobrir 

a Alegria, para viver as Teofanias, pois é nos momentos em que o ser humano pode por vezes cair 

ao mais baixo que ele encontra a Verdade, que ele encontra a inviolável felicidade e leveza do 
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coração, além de qualquer aparência, de qualquer sofrimento e de qualquer problemática 

podendo ainda parecer existir em vocês, mas que somente depende, eu vos lembro, de vossa 

pessoa e de vossa incapacidade, para alguns entre vocês, quaisquer que sejam os aspectos de 

consciência que foram vividos até o presente, para soltar, se posso dizer, ainda a história e para 

fazer como meu Filho na Cruz : « Pai, eu entrego meu Espírito entre suas mãos. »  Aí está o último 

Abandono à verdade da Luz, à verdade da Teofania e da Graça. 

 

E lembrem-se de que não há esforços a fornecer, mas bem mais um abandono total e sem 

condição à Eternidade, mesmo se isso vos é desconhecido.  Não há outras maneiras de atravessar, 

se posso dizer, essa última etapa, e isso tornou-se possível pela Graça e o Amor, pela Verdade e 

pela ação da Luz, por sua Inteligência, que não pode em nenhum caso se acomodar da persistência 

de qualquer elemento pessoal, quer seja de sofrimento, de ressentimento, de não-perdão ou de 

não-compreensão. Lembrem-se de que isso aliás não pode ser compreendido, mas simplesmente 

vivido, em toda liberdade de consciência.  Então cada um de vocês, no âmbito de uma prova, no 

âmbito de uma alegria efêmera, no âmbito de um conflito, no âmbito de uma doença, descobrirá 

de maneira formal, o mais tardar no momento de meu Apelo, a verdade de seu próprio coração. 

 

Ao mesmo tempo a intensificação das radiações, como vocês as chamam, quer elas venham do 

céu como da Terra, do Sol como do cosmos, de agora em diante se conjugam da maneira a mais 

extrema, se posso dizer, segundo vossos critérios, e isso vai levá-los a mudar, para alguns entre 

vocês, radicalmente de ponto de vista. Lembrem-se de que não é mais o tempo, hoje, de prevenir 

vossa família, vossos irmãos e vossas irmãs que ainda dormem, uma vez que esses devem dormir 

até o último minuto a fim de que o efeito surpresa – certamente violento – desencadeará essa 

resiliência do coração e da descoberta da lei do Um, a descoberta da Graça, a descoberta da 

leveza, e sobretudo a descoberta do que são realmente as Teofanias. 

 

Mesmo para cada um de vocês, meus filhos, que estão despertos em qualquer estado que seja, eu 

vos peço humildemente para entrar em vocês, não em meditação, não se excluindo do mundo, 

mas para estarem de algum modo disponíveis a cada olhar, a cada palavra, a cada sopro, de vosso 

primeiro olhar no dia que se levanta como em vosso último olhar antes de dormir, de estarem 

lúcidos sobre a verdade do coração, sobre a verdade da Teofania. Que vocês vivam alguns 

fragmentos disso ou a totalidade da intensidade não muda nada pois é de vosso posicionamento 

de consciência nesses momentos, a cada minuto mesmo, que a vigilância da Liberdade deve ser 

observada, que a manifestação da Graça deve tornar-se cada vez mais evidente e cada vez mais 

resplandecente. 

 

Então certamente, vocês o sabem, entre o fim deste verão e o início deste outono, muitos 

elementos estão reunidos e se conjugam doravante sobre a tela do efêmero deste mundo, como o 

vosso, para chegar ao sinal tão temido, tão desacreditado ou tão esperado : a visibilidade em 

vossos céus da Luz, a visibilidade do que sustenta o céu e do que sustenta a Terra.  Terra, que eu 

vos lembro, vive agora a comunhão dos quatro Elementos em seu seio, liberando as forças do Éter 

livre, permitindo-lhes ainda mais manifestar e amplificar o Fogo do Espírito, o Fogo da Verdade. 
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Assim posso dizer que a cada minuto, de agora em diante, e sobretudo a partir de 15 de agosto, 

nós vos convidamos, nós, junto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, em meio a 

vossas atividades quaisquer que elas sejam, mesmo as mais ordinárias, para estar em comunhão 

conosco a fim de estabelecer, a partir desse dia, essa Teofania perpétua de maneira ainda mais 

evidente, para aqueles entre vocês que as vivem, e de as descobrir, para aqueles entre vocês que 

não as vivem. 

 

Não esqueçam que vocês não têm necessidade de palavras, vocês não têm necessidade de 

postura, vocês não têm necessidade de olhar, vocês somente têm necessidade de serem 

verdadeiros e de deixar emanar de vosso peito o que pede apenas para se exprimir, para se 

exprimir e se manifestar, quer dizer a Alegria eterna da Verdade reencontrada em meio à 

Eternidade. 

 

Sobre a tela de vosso mundo, assim como vocês podem observá-lo, a conflagração final aproxima-

se a grandes passos e esta tem todas as possibilidades de começar antes do fim de vosso mês de 

agosto, permitindo então viver um mês de setembro particular, conduzindo-vos ao meu Apelo em 

um momento que estará mais ou menos próximo da visibilidade do sinal celeste.  Assim eu venho 

convidá-los, como o conjunto de minhas irmãs, como o conjunto dos Anciãos, dos Arcanjos e de 

todas as forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, a reencontrar essa inocência 

com evidência. 

 

Tornem-se leves, sejam o que vocês são em verdade, não se preocupem do que diz vossa pessoa, 

do que diz vosso corpo, vão além disso.  Certamente lhes é necessário alimentar esse efêmero no 

que ele vos pede, mas voltem vosso olhar para vosso coração e deixem a Luz trabalhar, pois ela 

está aí para cada um de vocês.  Que vocês vivam a quintessência disso ou que vocês não vivam 

nada, ela é a mesma para todos, pois da mesma maneira que o Sol ilumina indiferentemente e 

aquece cada um de vocês sobre a terra, é o mesmo para a Luz. 

 

Não existe nenhuma falta, nenhum erro de posicionamento, nenhum déficit que não possa ser 

preenchido pela evidência da Graça, pela evidência da Verdade e do Amor, mas não o amor 

humano que vocês conhecem ou praticam, pois o Amor incondicionado não pode ser em nenhum 

caso sobreponível a qualquer amor condicionado deste mundo, seja ele o mais nobre e o mais 

livre, pois ele está impresso das forças da dualidade, mesmo se cada um de vocês pode às vezes 

sentir a totalidade desse Amor sem objeto, sem sujeito, sem condição. 

 

Assim então, e vocês já o constatam, à medida em que os elementos de vossa vida pessoal como 

da vida da humanidade se complicam aparentemente, mais há oportunidades e evidência dessa 

Alegria e desse Amor eternos. Então eu os convido, cada um de vocês, a se colocarem a questão 

da Verdade, não aquela que cai sob vossos olhos, não aquela que surge de vossa compreensão, 

mas de se colocarem a  questão da Verdade eterna que vos é mascarada pelo que vocês mesmos 

colocaram na frente de vocês e que resiste à Luz.  Não há necessidade de preces, não há 

necessidade de meditação, há somente a necessidade da evidência da Infância, há a necessidade 

da simplicidade, há a necessidade de autonomia, a fim de compreenderem que vocês não 
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dependem, em definitivo, de nenhuma circunstância de vosso corpo como de nenhuma 

circunstância desse mundo, a fim de deixar aparecer a verdade de vossa eternidade. 

 

A cada dia, a vida na tela de vosso mundo, quer ela seja pessoal ou coletiva, vai levá-los, 

progressivamente ou às vezes, lamentavelmente, muito brutalmente, a se reconhecerem e a 

reconhecer a Verdade, a fim de serem livres apesar de tudo o que se apresenta em vosso 

caminho.  Lembrem-se de que a Alegria é vosso único salvo-conduto, lembrem-se de que o Amor 

incondicionado é a única chave para vossa liberdade, todo o resto são apenas estratégias da 

dualidade.  Todo conhecimento não vos serve para nada. Tudo o que vocês construiram deve dar 

lugar a essa Verdade, única, que pode vos preencher. 

 

É vivendo essas Teofanias com qualquer intensidade que seja e de maneira mais intensa e mais 

extensiva do que vos foi dado a viver até o presente, que vocês se darão conta da simplicidade da 

Luz, da simplicidade do Amor e da simplicidade da Verdade, contrastando tanto mais com a 

complexidade do que vos foi dado a viver, às vezes, em meio a este mundo, segundo a região, 

segundo o país, segundo o continente. 

 

Portanto vocês efetivamente atravessaram, desde o final de julho, as últimas portas que eram 

para atravessar, para aqueles que o concebiam assim. Nada pode ser mudado hoje, senão pela 

própria Graça, ou pelo meu Apelo no momento vindo. 

 

Não vos serve para nada doravante servirem-se de vossas estratégias habituais, de vossos 

conhecimentos deste mundo, dos conhecimentos de vossa pessoa, interiores como exteriores, 

pois aí vocês não encontrarão mais a menor utilidade e vocês se darão conta muito rapidamente 

que somente a Teofania e o Coração do Coração podem superar qualquer incerteza, qualquer 

resistência ou qualquer anomalia vivida como tal em vocês como na tela do mundo. 

 

E lembrem-se também de que é quando vocês estão em Teofania, alinhados com vossa eternidade 

agindo em meio a este mundo, que vocês ajudam mais.  Isso não é nem pelas palavras, nem pelos 

olhares, nem pelas atenções, nem pelas raivas, mas simplesmente permanecendo em vocês, 

demonstrando a vocês mesmos que não há nada, em meio à ilusão deste mundo, que pode vos 

restringir, vos conter, ou impedir qualquer Alegria que seja, mesmo em meio ao maior dos 

sofrimentos, qualquer que ele seja. 

 

Então, meus filhos bem amados, eu vos convido, nesse 15 de agosto que se aproxima, a estarem 

ativos em meio a vossas vidas, no que vocês têm a fazer, mas para estarem sobretudo passivos a 

fim de não impedirem ou bloquearem o que emana de vocês – eu o repito, quer vocês tenham 

consciência disso ou não – o mais espontaneamente possível. 

 

Assim portanto, cada dia que vai se passar após o 15 de agosto vai levá-los, como vos disse o 

Comandante, a viver ou uma Alegria cada vez mais esplêndida e cada vez mais evidente, ou os 

episódios que são contrários à Alegria e que não dependem de ninguém mais senão de vocês 

mesmos, e sobretudo não das circunstâncias efêmeras, e sobretudo não de vossas relações, de 
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vossos afetos ou de vossas problemáticas, com vocês mesmos ou com o mundo.  É isso que 

representa para muitos de vocês, nesta última quinzena do mês de agosto, a possibilidade de 

estarem idealmente posicionados para viver o que vai se desenrolar de maneira inelutável agora, 

nos dias e nas semanas que vêm, sobre a tela de vosso mundo. 

 

… Silêncio… 

 

A cada dia após o 15 de agosto, de fato, vocês constatarão uma redução do que resiste neste 

mundo, nessa conflagração final, mas também na tela de vossa consciência.  O que quer que seja 

que se produza na tela dessa consciência efêmera, quer isso diga respeito ao vosso corpo, quer 

isso concirna a vossas relações, a vossos afetos, quer isso concirna à vossa situação social, será 

exatamente o que vos é necessário para viver a Liberdade.  Portanto não serve para nada querer 

compreender, querer explicar, querer justificar ou querer mudar o que quer que seja, uma vez que 

a hora do face à face anterior ao meu Apelo veio agora de maneira inelutável para cada um de 

vocês. 

 

Então lembrem-se, e eu terminarei assim por essas palavras : o Amor e a Alegria ou o não-Amor e 

a não-Alegria.  Em resumo, o estado de Graça permanente ou o estado de resistência e de 

oposição.  Mas lembrem-se de que isso faz parte de vosso Choque da humanidade vivido de 

maneira individual, embora vocês especificamente, neste dia,não verão o fim deste ano sem 

que a conflagração final se produza e sem que avisibilidade de Nibiru seja atualizada, ainda 

que isso deva ser no último dia do vossoano. Não haverá nenhum adiamento, nenhuma espera, 

nem nenhum atraso suplementar concedido.  Alegrem-se disso e estejam nessa Alegria, nesse 

Amor, nessa Graça.  Então vocês demonstrarão a vocês mesmos que não existe nenhum apego a 

este mundo, quer isso seja em meio ao amor filial, quer seja em meio à família, quer seja em meio 

aos vossos afetos, às vossas posses, que não poderá interferir com essa Alegria. 

 

O Fogo do Espírito, o Fogo Ígneo, entra doravante em manifestação de maneira cada vez mais 

evidente, e é isso que conduz à precipitação dessa conflagração final.  Bem evidentemente, os 

irmãos e as irmãs opostos à Luz ou que mantém ainda, se posso dizer, as rédeas deste mundo, 

pensam por eles mesmos poderem escolher e poderem trabalhar no sentido que lhes convém.  Eu 

posso vos assegurar que isso não é nada pois trata-se apenas de gesticulações, apenas palavras 

visando amplificar de algum modo o terror do efêmero, aquele da morte.  E para aquele que 

descobre a Alegria e a Graça, para aquele que vive as Teofanias, em qualquer intensidade que 

seja, vocês sabem pertinentemente que isso é uma ilusão total, não por um mecanismo de 

adesão, mas por um mecanismo de vivência direta da Verdade. É assim que se encadeia doravante 

a sucessão dos acontecimentos, como eu disse, descritos em todas as profecias, onde quer que 

vocês voltem vosso olhar, conduzindo cada um de vocês ao melhor posicionamento para viver 

meu Apelo. 

 

Isso quer dizer também que hoje, se vocês acreditam ainda poderem refinar vossa consciência 

eterna pela ação de vossa pessoa, isso é um erro.  Há apenas o desaparecimento agora, como 

aquele que foi chamado Bidi vos disse, que pode vos permitir estabelecer a Alegria, mas não 
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desaparecer por um processo de alinhamento e de meditação, mas desaparecer para vocês 

mesmos, em qualquer circunstância que seja de vossa atividade efêmera.  É nisso que a Alegria e a 

Graça, e a Teofania serão perpétuas, e serão evidentes.  Dito de outro modo, para nada serve 

apoiarem-se em vossos conhecimentos, doravante para nada serve apoiarem-se em qualquer 

elemento de compreensão que seja, pois a compreensão revelará sempre, em definitivo, o mental 

e vosso personagem, e não a Verdade. 

 

Então lembrem-se de que a Teofania e a Graça não são um esforço nem uma busca, não mais, mas 

uma evidência que se faz a partir do instante em que vocês deixam o que vocês acreditam manter, 

que isso seja vossa história, vosso personagem, vossa vida, vossas relações, vossos afetos, e 

olhando o que se desenrola a fim de deixar aparecer a evidência da Luz.  Cada um de vocês é 

testado neste momento, não por nós, não por vocês, mas pela própria Inteligência da Luz, não 

visando condená-los, não visando restringi-los, mas sim para deixar abertas as comportas desse 

Amor, dessa Verdade. 

 

Cada um de vocês, a partir de 15 de agosto, pode me chamar, pode orar para mim, mesmo 

continuando suas atividades, não para resolver o que quer que seja em meio ao vosso 

personagem, às vossas relações ou aos vossos afetos, mas a fim de resolver a própria resistência, 

que não depende de vosso mental, que depende simplesmente dos hábitos ou de vossas 

linhagens. Então deixem a Luz trabalhar e descubram a alegria da simplicidade, a alegria da 

Infância, pois após o 30 de agosto, será muito tarde, e vos será necessário simplesmente esperar, 

quaisquer que sejam vossas circunstâncias de vida, meu Apelo, que não tardará, eu vos disse, 

antes do final deste ano e nós o esperamos agora o mais próximo do final de vosso mês de agosto, 

no desenrolar do mês de setembro ou de outubro.   Mas como vocês o sabem, isso não depende 

nem de nós, nem de vocês, mas do que se joga na tela deste mundo, e mais vocês serão 

numerosos a deixar a tela deste mundo, a deixar aquilo ao que vocês se prendem, mais isso será 

fácil e evidente, mais isso será brilhante de beleza, de magnificência e de leveza. 

 

Quanto a mim, eu retornarei neste mês de agosto se isso é necessário, em função do que nós 

vemos dali onde nós estamos, sobre a tela deste mundo, no que concerne às diversas 

conflagrações mundiais que vão se produzir e que já se produzem.  Em função disso, eu intervirei, 

ou não, antes de meu Apelo. 

 

Que a Paz e a Alegria, e o Amor da Verdade sejam depositados em cada um de vocês, que a 

Teofania perpétua não seja refreada por nenhum elemento de vossa pessoa. O que se desenrola 

neste mundo, eu vos disse, não pode refrear de maneira alguma a Teofania perpétua, mas bem 

mais permite a ela manifestar-se para um número sempre maior de irmãos e de irmãs que assim, 

antes de meu Apelo, se beneficiarão dessas últimas graças prévias ao sinal celeste. 

 

Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra.  Minhas irmãs e eu mesma vos esperamos em muito 

grande número, na fé do 15 de agosto, e de cada dia deste mês de agosto, após o 15 de agosto. 
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Eu especifico também que o conjunto de minhas irmãs Estrelas e eu mesma estaremos reunidas 

especialmente nas vinte e quatro horas do 15 de agosto que a Terra tem a viver, a fim de que a 

radiância das Estrelas atinja a todos vocês no nível de vossas Portas e de vossas Estrelas, a fim de 

facilitar o ajustamento final à vossa eternidade e à manifestação sem obstrução da Graça, 

perpétua ela também. 

 

Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra.  Eu rendo graças à vossa presença, eu rendo graças à 

vossa escuta, eu rendo graças à vossa leitura de algumas de minhas palavras e eu abençoo, nesta 

ocasião, cada um de vocês. 

 

… Silêncio… 

 

E eu vos digo portanto, a cada um, em cada dia a contar de 15 de agosto, nós nos reuniremos, o 

que quer que vocês tenham a fazer, o que quer que vocês acreditem ainda ter de manter.  Nós 

estaremos aí, por nossa radiância e nossa Presença, em cada circunstância do que se desenrola em 

vossa vida, em vosso corpo, em vossa consciência. 

 

Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra, e eu abençoo cada um de vocês, na conclusão desta 

escuta, na conclusão de vossa leitura. 

 

… Silêncio… 

 

E eu vos digo até sempre, em Eternidade, em prece e em comunhão. 

 

… Silêncio… 

 

Eu vos digo até sempre, em meu coração eterno de Mãe. 

 

… Silêncio… 

 

*** 
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