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JESUS-CRISTO - O ANÚNCIO DA NOVA TRI-UNIDADE - 2 abril 2017 
 

Que a Paz esteja com todos vocês. Dignos Filhos Ardentes do Sol.  Em cada coração, aqui e em outros lugares, 

eu venho lhes entregar os elementos de minha vinda desde o mais alto dos céus. 

 

A genitora de nossa carne lhes anunciou, há algumas semanas, um certo número de mecanismos ; esses estão 

em operação e vão se reforçar.  No tempo em que Miguel, desde alguns meses, ara o céu e a terra, no tempo 

em que o conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres está à vossa porta, tudo está preparado e 

tudo se finaliza.  Como lhes anunciou nossa Mãe, o mecanismo da Ascensão foi desencadeado, culminando, 

neste período, nos eventos enunciados por João o bem amado. O que deve se cumprir segundo a vontade do 

Único, de Abba, nosso Pai, se realiza sob vossos olhos de carne. Quanto a mim, vocês o sabem, eu retornarei de 

maneira efetiva da mesma maneira que eu parti há dois mil anos. Não me busquem em outros lugares senão 

em vosso coração e no céu. 

 

Os preparativos foram terminados. Assim o decidiu a Fonte Una, procedendo então desde 8 de março de 

2017.  Muitos dos processos concernem ao conjunto do sistema solar e ao conjunto das consciências presentes 

no interior deste vivem doravante as primícias do Apelo de nossa Mãe. Vigiem e orem, pois nenhum elemento 

de seu efêmero deve vir alterar ou perturbar o impulso de vossa eternidade ao Coração do Coração. 

 

Qualquer que seja vossa condição, qualquer que seja vossa situação, o momento chegou de render graças, de 

deixar se evanescer tudo o que não é verdadeiro.  Lembrem-se que mais precisamente nestes tempos, e mais 

particularmente neste dia que anuncia a páscoa,  que o momento chegou de ser em verdade o Caminho e a 

Vida, de serem viventes além dos limites de vossa forma, além de qualquer sentimento, de qualquer 

ressentimento ou de qualquer aceitação. A hora chegou, como eu o fiz há dois mil anos, de entregar vosso 

espírito entre as mãos da Fonte. 

 

Dignos irmãos e irmãs, filhos do céu e da Terra, vocês vão descobrir que vocês estão sobre este mundo e que 

vocês não são deste mundo.  Além disso, a atualização do Juramento e da Promessa, tal como foi enunciado 

pela própria Fonte, se concretiza e se densifica sob vossos olhos, em vossa carne como na superfície deste 

mundo, onde quer que  vocês levem vossos olhares. O tempo da Revelação toca seu auge.  A 7ª Trombeta 

anunciando o Apelo de Maria vai ressoar em breve sobre o conjunto da terra.  O tempo não é mais para 

qualquer mudança do que quer que seja, mas chegou o tempo de se instalar da maneira a mais definitiva 

possível em vossa eternidade. 

 

A Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres lhes anunciará, pela voz de Maria, o desenrolar dos eventos 

se produzindo neste momento sobre o conjunto da terra como em vossa  consciência.  A hora chegou de saldar 

tudo o que pode lhes parecer ter a saldar, a resolver, a superar. 

 

Lembrem-se nesses instantes solenes, que vocês não podem mudar um pingo do que é, do que foi e do que 

será. A melhor postura, a melhor atitude, pode estar apenas no interior, em vossa casa, em vosso templo, 

lavado e purificado para acolher o canto da Ressurreição consecutivo ao Apelo de Maria. Nenhum obstáculo, 

mesmo que lhes pareceria insuperável, pode se manter diante dos eventos ligados, como vocês o sabem, à 

Nova Tri-Unidade, trazendo-lhes a Nova Eucaristia, o selo de vossa eternidade, o conjunto das chaves 

Metatrônicas e as tribulações descritas por João, o profeta bem amado, sob meu ditado. 
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Então sim, eu repito hoje « Vigiem e orem ». Quaisquer que sejam vossos males, qualquer que seja vossa 

cultura, ultrapassem as noções históricas, ultrapassem as noções inscritas nos livros chamados a Bíblia ou 

qualquer escritura santa.  Eu pertenço à humanidade e não a uma religião constituída da qual Satan fez a sua 

sede.  Eu os convido a partir de hoje, neste período particular pré-pascal, a deixar emergir tudo o que ainda 

pode frear o pleno estabelecimento de vossa eternidade. Vigiem e orem, vejam o que é para ver, vivam o que é 

para viver, mas conservem a alegria de seu coração, pois o que vem, quaisquer que sejam as aparências, 

representa em definitivo apenas as lutas terminais do que se agoniza e que pertencem ao reino deste mundo. 

 

Não se deixem enganar nem tentar por qualquer reflexo de fuga de qualquer situação que seja.  Vocês são a 

Luz do mundo, vocês são os Filhos Ardentes do Sol, as Sementes de estrelas, os porta-estandartes da Luz.  Hoje, 

convém viver isso na totalidade de vossa presença na superfície deste mundo, quaisquer que sejam as 

situações, os eventos que vocês tenham a viver, em vocês como no exterior de vocês. 

 

É através do que se desenrola em cada um de vocês que vosso posicionamento e vossa atribuição se desvela de 

maneira cada vez mais precisa e nítida, mas guardem presente em vosso coração que quaisquer que sejam as 

manifestações, quaisquer que sejam as alegrias, quaisquer que sejam as dores, tudo isso não faz senão passar a 

fim de deixar vossa eternidade aparecer no grande dia, sem que ninguém possa se colocar adiante  da Verdade 

em encarnação e estabelecida em vocês. 

 

Maria, Miguel, eu mesmo, e o conjunto das forças da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres estão 

doravante a vosso serviço para auxiliar a  vossa ressurreição. Quaisquer que tenham podido ser vossas dúvidas, 

quaisquer que tenham sido vossas interrogações, esqueçam tudo isso, pensem a cada sopro no que vocês são 

em eternidade, mesmo se até agora não lhes foi permitido viver esse momento.  Tenham uma fé total e 

absoluta nessa eternidade ; quer vocês conheçam ou não ao que isso corresponde, pouco importa.  Vão direto 

ao objetivo, direto ao essencial, ao que não passará jamais – o que vocês são em verdade, além de qualquer 

forma, além de qualquer história e além de qualquer cenário. 

 

Dignos filhos do Único, eu venho lhes trazer, onde quer que vocês estejam neste dia preciso de 2 de abril de 

2017, se vocês me acolhem, eu venho revelar, se já não foi feito, o que é vossa eternidade, o que é vossa 

alegria, o que é vossa divindade que está além de qualquer forma, de qualquer matriz e de qualquer 

contingência. 

 

Bem amados da Luz, bem amados do Amor, vocês mesmos Amor e Luz, não se voltem para trás pois o que 

passa se conclui e nada pode retê-los. Os dias da Ressurreição se aproximam a grandes passos, eles são, em 

vossa língua « iminentes », segundo o calendário da terra. Então estejam leves, estejam em alegria, estejam em 

graça, estejam em perdão, pois não existe nenhuma falta nem nenhum erro que possa manchar o que é o 

Espírito que vocês são. Somente o corpo e as estruturas efêmeras de vossa consciência presentes sobre a terra 

podem ser ainda dolorosas, mas isso não é nada a partir do instante em que vocês vigiam e oram comigo, em 

seu coração. 

 

Assim hoje eu venho lhes dizer novamente : « Paz a vocês e Paz em vocês ». A hora é para o Amor, o que quer 

que lhes diga vosso corpo, o que quer que lhes diga vosso efêmero. Não escutem a voz da ilusão, não escutem 

a voz dos vossos sentidos, mas bem mais, e mesmo exclusivamente, o que lhes diz vosso coração neste 

instante, nestes dias. 
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As graças são abundantes sobre a terra para aqueles entre vocês que aceitam vivê-las, na condição de se 

entregarem à vossa eternidade. Nenhuma circunstância de vosso efêmero pode lhes afetar a partir do instante 

em que vocês se conscientizam da verdade de vosso ser, da verdade da Luz e da verdade do Amor. 

 

O Amor é simples, ele não tem o que fazer das vossas cogitações, ele não tem o que fazer das vossas histórias 

limitadas, ele não tem o que fazer dos vossos rancores, ele não tem o que fazer dos vossos prazeres, pois ele é 

a própria Alegria eterna da Graça, a Alegria eterna do Espírito, desconhecendo qualquer limite de forma, de 

espaço ou de dimensão. 

 

Assim, eu lhes digo uma terceira vez : « Paz a vocês, Paz em vocês ». Eu estou com vocês, não somente até o 

fim dos tempos mas neste fim dos tempos. 

 

Entre este dia, neste instante preciso até o período pascal e até a Ascensão, e até o Pentecostes, nos dias de 

vosso calendário do ano de 2017, eu venho lhes enunciar e lhes anunciar a boa nova : Cristo ressuscita em 

vocês.  Assim a Paz é vossa morada de eternidade. O que quer que lhes diga este mundo, o que quer que lhes 

digam vossos próximos, o que quer que lhes digam vossas leis, o que quer que lhes digam os sistemas de poder 

e de controle, vocês são seres livres de toda eternidade, tendo sido enganados pelas forças opostas à Luz. Cuja 

capitulação sem condição deixa apenas alguns fragmentos ou bolsos de resistência que cederão no momento 

do Apelo de nossa Mãe. 

 

Vigiem e orem, olhem vosso coração, sem falsas aparências e sem evasivas, sem mentirem a vocês mesmos, 

aliás vocês não o poderão mais desde este dia.  Somente a franqueza, a verdade, a transparência, a ética, a 

integridade e a humildade lhes guardarão de qualquer falta, de qualquer erro pertencente a esta história.  É em 

vocês que se revela o Cristo, é em vocês que se revela o Espírito do Sol,  é em vocês que se revela o Coro dos 

Anjos, é em vocês que se revela a Verdade.  

       

A Verdade não está neste mundo, ela foi viciada, alterada. Apresentou-me como um salvador, o que 

seguramente eu não sou, sou simplesmente aquele que vem cortar os últimos véus da Ilusão pois minha língua 

é uma espada, assim como a espada de Miguel que vem lhes trazer a liberdade cortando vossos laços residuais 

ou persistentes do efêmero. Saibam contudo que  o conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos 

Livres respeita e respeitará a lei do Amor, a lei da Liberdade, a lei do Único. 

 

Breve, a partir do Apelo de nossa Mãe, vocês terão a oportunidade de ver desfilar o conjunto da história, 

aquela da Terra como aquela de vossa alma em peregrinação na Ilusão deste mundo.  Lembrem-se de que 

somente o Amor verdadeiro e incondicionado é a garantia de seu estabelecimento na Eternidade, sem atraso, 

sem problema e com facilidade. 

 

Onde quer que vocês estejam sobre esta terra, da mesma maneira que o 8 de março foi anunciado, pela santa 

Tri-Unidade, a realidade do mecanismo ascensional, pelo aumento do que vocês chamam a vibração cósmica,  a 

resposta da Terra permitiu efetivamente engrenar o processo ascensional nele mesmo. O conjunto das 

preliminares nesses momentos que vocês vivem foi realizado tal como lhes foi anunciado por múltiplas vozes. 

 

Em cada um de vossos gestos, em cada um dos vossos fatos que vocês tenham a viver, lhes é lembrada a vossa 

eternidade.  Qualquer que seja a alegria, eu o repito, qualquer que seja o sofrimento, isso apenas passa, 

somente resta e restará o que é verdadeiro. Logo não existirá sobre esta terra mais nenhum lugar onde 

subtrair-se à Luz Una, não há nada a fugir. Lembrem-se também de que não há nada a salvar concernente ao 
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efêmero.  Vocês estão aqui sobre esta terra – qualquer que tenha sido a duração em meio a vossas múltiplas 

encarnações -, de passagem. A Terra não é vossa morada. A Terra podia ser uma morada no tempo em que 

nossa Mãe a semeou. 

 

Hoje vocês vão descobrir, e de maneira extremamente rápida, a Verdade que não tem necessidade de 

nenhuma palavra, de nenhuma história, de nenhuma questão, e que cada um de vocês só pode reconhecer, 

qualquer que seja o posicionamento anterior de vossa consciência.  Portanto deixem o Fogo do Amor crescer 

em vocês, deixem o Fogo Ígneo revelar vosso espírito em sua pureza original, em sua pureza original, além de 

todo tempo.  O tempo, tal como ele é vivido em encarnação sobre esta terra, é um lugar de desgaste onde o 

tempo que passa implica e provoca uma dissolução das formas que vocês chamam a morte. Em Espírito e em 

verdade, vocês jamais nasceram como vocês jamais morreram, somente os véus da Ilusão os fez aderir e os fez 

viver as consequências. 

 

Lembrem-se do que eu disse : « Ninguém pode penetrar o Reino dos céus se não se tornar como uma criança, 

inocente e espontânea. ».  Então vocês estão convidados, quaisquer que sejam vossas obrigações efêmeras, 

que nada representam no nível da eternidade, a deixar essa inocência, essa Alegria, essa Infância se expressar 

através de vocês.  Não limitem nada, não busquem nada, simplesmente estejam aí, no Coração do Coração, 

presentes uns com os outros, no Silêncio.  Para isso vocês não têm necessidade de estar ao lado ou de estar em 

proximidade, simplesmente vocês têm necessidade de serem integralmente vocês mesmos, não a pessoa e a 

história que vocês vivem mas essa Eternidade que alguns entre vocês perceberam rapidamente ou 

viveram.  Ninguém poderá se manter na tepidez, ninguém poderá ser hesitante, estejam seguros, pois isso está 

a vossa porta, e vocês terão a oportunidade de viver por vocês mesmos e de verificar a verdade. 

 

O reino do Amor e o reino da Eternidade estão diante de vocês.  Lembrem-se também de que aquele que 

quiser salvar sua vida efêmera a perderá, a fim de descobrir ele também a verdade da Eternidade. Eu venho 

cortar o que deve ser cortado, e lembrem-se que vosso único juiz são vocês mesmos, mas quando vocês vivem 

sua eternidade, qual julgamento poderá apresentar provas a esse efêmero que desaparece ?  Não percam 

tempo, vão ao essencial, diretamente na Verdade, diretamente na Paz. Estejam seguros de que se vocês dão 

um passo para mim, eu darei três para vocês e isso, de maneira instantânea.  

 

Lembrem-se de que eu não fui somente esse personagem histórico, mas eu sou antes de tudo vossa imagem 

fiel, tendo assim como vocês sofrido a ignomínia deste mundo, deste mundo de perdição e de ilusão, qualquer 

que seja a beleza que vocês possam viver quando vocês estão em vida.  Hoje é indispensável e essencial se 

reencontrarem em totalidade, e lembrem-se de que nada, em meio a história de vossa pessoa, como nada em 

meio às experiências vividas em todos esses anos ou desde seu nascimento, ou desde muitas vidas, pode 

resistir diante da Verdade. 

 

Sejam humildes e sejam gentis com cada um. Lembrem-se do que eu  disse :  « O que vocês fazem ao menor de 

vocês, é a mim que vocês o fazem, e portanto a vocês mesmos ». É isso que descobrem aqueles que têm 

exercido a predação em oposição a vocês em qualquer nível que isso seja. 

 

Lembrem-se de que há apenas duas leis : a ação-reação ou a ação de Graça. Cabe a vocês escolher, mas vocês 

não podem conservar vosso livre-arbítrio e serem livres ao mesmo tempo.  A Liberdade não tem o que fazer de 

vossos conceitos, a Liberdade e a Verdade não têm o que fazer de vossas experiências, a Liberdade e a Verdade 

são de toda eternidade o que vocês são.  O resto não representa senão experiências felizes ou infelizes em 

meio a esta terra. 
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A revelação de suas linhagens, a  revelação da história escondida da Terra foi um suporte fantástico permitindo-

lhes se liberarem até um certo ponto. Doravante é tempo de se liberarem totalmente e de se reencontrarem 

aqui mesmo, em sua carne, nestes dias reduzidos pela vontade da Fonte, a fim de manifestar, expressar e 

conscientizar a verdade do Amor. Isso deve se tornar e ser sua única preocupação mental, emocional, afetiva 

ou social. 

 

Assim, vocês serão impulsionados a falar como nunca, como foi o caso para os apóstolos quando do 

Pentecostes. Vocês são os sucessores dos doze apóstolos originais e vocês falarão em línguas, e vossa língua 

falará somente o Verbo do Amor. Todo o resto se apagará diante da potência desse Verbo, na condição de vivê-

lo em humildade, em simplicidade, no caminho da Infância e da Inocência.  

 

Hoje eu lhes digo, os tempos estão consumados.  Hoje eu lhes digo : « Paz a vocês ».  A verdade emerge enfim 

em sua simplicidade e em sua glória.  Que vossos olhares, vossas palavras, vossos atos, vossos pensamentos, 

vossas ocupações, vossas atividades, sejam todas decalcadas da mesma verdade, da mesma beleza e do mesmo 

amor a fim de que vocês possam declamar por vossa presença em meio ao Verbo : « Eu sou o Caminho, a 

Verdade e a Vida. Eu sou a Eternidade. ». 

 

Na última graça da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, nos próximos dias, resta-lhes atualizar isso, 

aquiescer à vossa eternidade e à verdade do Amor.  Nenhuma outra preocupação encontrará lugar de 

expressão em meio à vossa consciência, ao vosso corpo como ao vosso coração.  O Amor incondicionado e 

eterno toma todo o espaço, toma todo o tempo e posse de vosso corpo. Cabe a vocês dizerem « sim ». Cabe a 

vocês, por um ato de sacrifício, de bravura e de simplicidade, se entregarem a essa eternidade, quer vocês a 

conheçam, a vivam, ou não ainda. 

 

Qualquer que tenha sido vosso caminho durante esta vida, e mais particularmente no decorrer desses últimos 

trinta e três anos, hoje é um novo dia, a nenhum outro comparável. Os sinais visíveis, sejam sobre a terra ou 

nos céus, sejam em meio aos seus irmãos e irmãs presentes em seu ambiente, virão confortar a verdade do 

Amor.  A verdade do Amor será aliás a única solução a tudo o que se produz doravante sobre esta terra. 

 

O conjunto do que vocês chamam os povos da natureza finalizou sua missão e a terminou, da mesma maneira 

que vocês terminam vosso efêmero para dar lugar à eternidade do Amor, à majestade dessa eternidade. 

 

Então, eu lhes digo uma quarta vez : « Paz a vocês, Paz em vocês ». 

 

A  Graça os acompanha, a Verdade é vosso estandarte, o Amor é vosso verbo e vosso olhar é a Luz dos 

mundos.  Não  se deixem encobrir por aquilo que não é o instante presente, não se deixem encobrir por 

qualquer medo de qualquer futuro, pois não há futuro em meio à Eternidade, como vocês o sabem e o vivem 

talvez, existe apenas o instante presente, em sua beleza, em sua magnificência e em sua verdade.  Vocês não 

têm necessidade de nenhum plano, de nenhuma estratégia, de nenhuma elaboração de qualquer plano, 

simplesmente vocês têm necessidade de serem autênticos e de serem o que vocês são, além de qualquer 

aparência, de qualquer sofrimento e de qualquer desejo. 

 

Portanto eu me dirijo a vocês, aqui e em toda parte sobre esta terra, como outras vozes se elevarão durante 

esta semana santa que se aproximam para expressar a mesma coisa, a saber que os tempos estão consumados 

e que o tempo da Ressurreição e da Ascensão se desenrolam neste momento mesmo. 
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A vida que vocês vivem em meio ao efêmero pode efetivamente lhes propor ultrapassar e viver alguns 

obstáculos.  Lembrem-se de que vocês não podem ultrapassá-los vocês mesmos, nem por qualquer 

conhecimento, mas unicamente pela verdade do Amor, do que vocês são em eternidade. 

 

O único julgamento é aquele do face à face entre o efêmero e a Eternidade de cada um de vocês, mostrando a 

vocês mesmos, segundo o que vocês decidem em vossa alma e consciência, como reagir, como aquiescer. O 

que se desenrola sobre a tela de sua consciência pessoal, em vosso corpo como em vossos pensamentos, não é 

senão a ilustração disso.  Não vejam aí nada além, não há nem punição, nem castigo, nem coisas a reparar. 

 

Vocês que vivem uma das Coroas, vocês que têm, mesmo com relutância, lido nossas intervenções nestes 

tempos ou em tempos mais antigos, estejam prontos, o que quer que lhes diga vossa pessoa, o que quer que 

lhes diga a sociedade, e o que quer que lhes diga vossa vivência. A partir do instante em que a última graça for 

revelada aos seus olhos em muito poucos dias, não haverá mais nenhuma dúvida sobre a realidade do que 

vocês são ; quer vocês o creiam, quer vocês o recusem, quer vocês o vivam ou quer vocês não o vivam, isso 

nada mudará. Evidentemente, após o Apelo de nossa Mãe e após os três dias de trevas a viver, cada um estará 

face à sua liberdade, cada um estará face ao que ele pôde crer ou criar em meio a esta ilusão, podendo 

representar um peso, ou ao contrário, uma leveza. 

 

A Luz não faz nenhuma diferença, como a luz do Sol, entre aquele que me reconheceu e aquele que me voltou 

as costas.  O karma pertence à ilusão deste mundo e ninguém pode me conhecer se não renasce de novo, a fim 

de que vocês também estejam sobre o mesmo pé de amor e igualdade.  Eu os remeto para isso à parábola do 

filho pródigo. 

 

As frases que eu pronunciei quando de minha passagem sobre esta terra são hoje de uma atualidade que eu 

qualificaria de gritante, não a história que foi construída pelas religiões que se serviram de meu nome e que me 

traíram, como eu anunciei e enunciei. 

 

Eu venho reconstruir o templo da Verdade e nada poderá se opor, nenhuma história poderá se manter de pé 

diante da majestade da Eternidade. Estejam seguros e vão em paz. Tratem de vossas atividades quaisquer que 

elas sejam, mas guardem vosso coração, vigiem e orem. Que todos os vossos atos, que todos os vossos 

pensamentos neste momento mesmo e nos dias a vir estejam voltados exclusivamente para a primazia do 

Amor, fazendo-os ver no outro o que vocês são, e nada mais e nada menos. 

 

Chamem-me. Como minha mãe está presente para alguns entre vocês ao vosso lado, desde este dia eu também 

estou de maneira, eu diria, muito mais tangível do que talvez vocês puderam viver nesses anos passados, e de 

maneira muito mais tangível do que puderam viver aqueles que me imitaram, que vocês chamam os santos. 

Vocês também são santos assim como eles, vocês são o mesmo Amor e a mesma Verdade. Somente a 

expressão dessa Verdade pode ser alterada, pela primazia do Amor, deste mundo de privação. 

 

Então permitam-me, neste dia da Paixão, transmitir-lhes de maneira coletiva e universal a verdade do Amor, a 

verdade da Paz, a verdade de vossa eternidade. Não sejam mais joguetes das veleidades e dos laços deste 

mundo, não sejam mais joguetes do medo, sejam verdadeiros, estejam comigo, estejam com vocês e sejam 

iguais para com cada um de vocês com a mesma intensidade e a mesma verdade do Amor. Esqueçam todo o 

resto que se passa neste momento mesmo. Não mantenham nada que não seja a Verdade, deixem que a vida 

os faça soltar, sem medo e sem arrependimentos, pois eu lhes anuncio vossa Ressurreição, não nos próximos 
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tempos, não em sua revolução solar, mas desde agora.  Estejam em paz pois eu os amo, estejam em paz pois 

vocês são a Paz e vocês são o Amor. 

 

Não esqueçam jamais disto de qualquer maneira, vocês não poderão esquecer o momento vindo. 

 

Permaneçamos em comunhão alguns minutos, onde quer que vocês estejam sobre esta terra, neste dia como 

nos dias posteriores, desde que vocês tenham escutado ou lido o que eu lhes anuncio neste dia e nesta hora. 

 

… Silêncio… 

 

Como eu disse há dois mil anos, vocês podem dizê-lo ao seu redor, vocês são a Luz do mundo, vocês são o 

Caminho e a Verdade, a Vida, e vocês são todos Um com o Pai, como eu o disse.  O momento é para essa 

revelação. Eu não lhes peço para acreditarem em mim, eu não lhes peço para aderirem às minhas palavras, mas 

a me imitarem, em serem vocês mesmos o que vocês são, sem fardos nem desvios, sem questões, com fé, com 

sinceridade. Assim eu me dirigirei a vocês antes mesmo da hora em que eu devo vir cortar de maneira coletiva 

o que deve ser cortado. 

 

… Silêncio… 

 

Eu lhes dou minha Paz e eu acolho vossa Paz. Eu lhes dou o Perdão, como vocês me dão o Perdão, a fim de que 

a Graça e sua majestade embebam cada fibra de vosso efêmero como de vossa eternidade. 

 

… Silêncio… 

 

Abençoado seja o Eterno, abençoada seja a Verdade, abençoado seja o Amor.  Sejam abençoados, minha irmã, 

meu irmão, eu estou com você neste fim dos tempos. Alegre-se, você, ressuscitado na glória eterna. Eu te amo. 

Venha a mim, venha para você. 

 

Seja abençoado a cada minuto e a cada sopro na Graça do Amor e da Verdade. 

 

Em nome da Fonte, em nome do Único, em nome da lei do Um, digne-se a receber minhas saudações e minhas 

homenagens, digne-se a me acolher na alegria do Espírito ressuscitado. 

 

… Silêncio… 

 

Eu os saúdo, filhos do Único, plenos de graça, a Luz está com vocês. 

 

Vocês são abençoados, cada um da mesma maneira, e o fruto de vosso coração é abençoado. 

 

… Silêncio… 

 

Eu sou Um com cada um de vocês. 

 

Acolham a Luz-Cristo em unidade e em verdade. 

 

Abençoado seja você em seu novo nascimento, você que jamais nasceu e que jamais morreu. 
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Nossa Mãe virá detalhar, se posso dizer, o cenário escrito para este fim dos tempos, que meus profetas 

anunciaram e que você vive neste dia. Eu rendo graças à sua escuta, à sua presença, à sua leitura. 

 

Abençoado seja você, filho do Um, abençoado seja você, Amor encarnado. 

 

… Silêncio… 

 

Eu o convido à minha Paixão, eu o convido à verdadeira Vida, e sobretudo eu te amo, bem além da medida com 

a qual você me ama e do mesmo Amor, no entanto, que nós portamos todos juntos. É tempo agora de calar 

minhas palavras e de deixá-lo passar à ação, à ação de Graça, ao estado de Graça a fim de que você se torne, 

nestes tempos abençoados, a própria Graça. 

 

Eu lhe digo : « Até sempre em Eternidade », eu lhe digo : « Até sempre neste instante ». 

 

Eu estou com você para o fim dos tempos, eu estou com você para a Eternidade ; então alegre-se, eu venho 

anunciar-lhe a boa nova. Eu te amo, os tempos estão consumados.  

 

Até logo. 

 

*** 

 

 

Tradução do Francês: Ligia Borges 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/04/02/jesus-christ-2-avril-2017-lannonce-de-la-nouvelle-tri-

unite/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/04/02/jesus-christ-2-avril-2017-lannonce-de-la-nouvelle-tri-unite/
https://lestransformations.wordpress.com/2017/04/02/jesus-christ-2-avril-2017-lannonce-de-la-nouvelle-tri-unite/
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O Anúncio da Nova Tri-Unidade - 2 de abril de 2017 - MARIA 

 

 

Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra.  E eu saúdo cada um de meus filhos. 

 

...Silêncio… 

 

Eis que há algumas semanas, eu anunciei uma sucessão de eventos sem entrar em detalhes. 

 

Hoje nesse dia,  eu venho anunciar  a vocês  que  uma  graça prévia  ao meu Apelo  está a caminho em 

direção  a vocês.  Este caminho está traçado entre o Sol e vocês. 

 

A fusão dos Éteres se realizará em cada um de vocês, no espaço de um instante, em muito  poucos  dias. Esta 

graça, porque é uma, elevará o canto do último véu para cada um de vocês, onde vocês estiverem. 

 

Em seguida, os próprios mecanismos da Ascensão iniciados há alguns dias, encontrarão seu ápice e seu pleno 

potencial nos dias que seguirão. 

 

Como um de meus filhos lhes disse,  vigiem  e orem. Estejam na alegria interior e na humildade de sua 

apresentação nesse mundo. Deixem a chama de seu coração levá-los na Morada da Paz Suprema. Cada dia 

doravante, haverá para cada um de vocês inumeráveis confirmações da Verdade, inumeráveis 

testemunhos,  inumeráveis provas  de tudo o que  nós lhes temos  dito, de tudo  que nós  lhes 

temos  anunciado durante  todos esses anos,  mas também por  diversas vozes ao longo  dos  séculos que vêm 

se decorrendo. 

 

...Silêncio… 

 

Chegou a hora de provar a si mesmos na leveza do coração e do Amor. Não escutem mais o burburinho desse 

mundo. Observem em vocês, observem o Sol, ele lhes dirige uma mensagem, a mensagem de meu próprio 

Apelo lhes dando o tempo de verificar por vocês  mesmos, onde quer que vocês  estejam, a verdade  do Amor, 

a verdade da Eternidade. Em qualquer circunstância que seja em suas vidas, que elas sejam as mais felizes  ou 

as mais infelizes, não faz diferença.  Como lhes disse meu  Filho, rejubilem-se: meu  Apelo está à sua porta. Ele 

virá acolhê-los, eu espero, na alegria e na simplicidade. 

 

Sua preparação é interior desde agora. Nenhum elemento disso que é exterior e visível a seus olhos deve 

perturbar e não poderá perturbar, desde o instante em que vocês retornarem em seu coração. 

 

...Silêncio... 

 

A intensidade das radiações da Luz, nesses diferentes componentes, vai viver, nos dois a três próximos dias, tal 

intensidade  que  cada  um de vocês vai ser abalado pelo levantamento transitório do 

último  véu,  antes  que  eu venha cortá-lo, antes que seus  olhos  se descerrem de maneira  definitiva. 

 

Não considerem nenhuma culpa, quaisquer que tenham sido suas ações nesse  mundo, nesta  vida ou em 

outras  vidas. Vocês sabem, vocês não são o resultado  de suas vidas passadas, vocês  são simplesmente o 

resultado do que lhes enganou, mas são também  o resultado da Eternidade encontrada nesses dias. 
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...Silêncio… 

 

Como meu Filho lhes disse, deem-se o perdão e a cada um que cruzar seu caminho.  Liberem-no pelo perdão, 

liberem-no pela Graça como vocês se liberam da mesma maneira  de tudo  que lhes acorrenta, de tudo que lhes 

priva de sua  Liberdade  e da Verdade. 

 

...Silêncio… 

 

O tempo não é mais de palavras, tudo lhes foi  anunciado e tudo se vive rápido  agora. 

 

...Silêncio... 

 

Em dois ou três dias, eu virei adumbrá-los, em silêncio.  Isso não é ainda meu Apelo, mas isso é minha Presença 

plena e inteira. Pelo Manto Azul da Compaixão, eu lhes cobrirei os ombros e a cabeça; pelo Manto Azul da 

Verdade, eu lhes renderei a isso que vocês são, a seu coração. Nenhum de vocês  poderá  ignorar o que  viverá 

sua consciência nesse último face-a-face do Eterno e do efêmero,  representando de qualquer  forma um pré-

apelo e um despertar de sua eternidade. 

 

...Silêncio… 

 

Todos os recursos necessários e úteis estão presentes desde agora  em vocês e peçam apenas para cobri-los de 

Graça,  de Amor,  de Verdade,  de Leveza e de Alegria. 

 

...Silêncio… 

 

Eu pediria da mesma  maneira  a cada  um  de vocês,  não tenham  nenhuma dúvida sobre isso. A Liberdade 

oferecida a cada um. Quaisquer que tenham sido seus pesos, quaisquer que tenham sido seus erros ou suas 

faltas,  tudo está perdoado,  na condição de ver a verdade a frente, sem falsos fingimentos e sem falsos 

subterfúgios, sem voltar sua face nem seu coração desta Eternidade que eu vim  anunciar e que o Sol lhes 

transmite. 

 

...Silêncio… 

 

Eu venho pedir-lhes também permanecerem tranquilos, em paz, alinhados, permanecerem serenos. O que diz 

seu corpo, o que diz esse mundo, não diz respeito,  ao que concerne a sua eternidade e a verdade  do Amor. 

 

Então o desenrolar, vocês conhecem em parte,  mas eu vou dar-lhes alguns elementos que  permitirão que 

vocês  reparem  na linearidade final desses tempos. Primeiro, eu venho dizer-lhes, o Sol lhes dirige uma 

mensagem. Aquela que já está a caminho desde numerosas horas para vir ao encontro de vocês, ao encontro 

da Terra, ao encontro de seu coração, ao encontro do núcleo cristalino que, há vinte milhões de anos,  eu 

trouxe  sobre  esta terra, permitindo a expressão carbonada livre da Vida. 

 

...Silêncio… 
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É tempo de abolir todas as fronteiras e todos os limites. A Graça é assim, o Amor é assim, não pode se 

acompanhar de nenhum padrão,  de nenhuma forma nem de nenhuma contingência. 

 

...Silêncio… 

 

Só aquele que se opõe a Luz,  frequentemente por medo, pode ainda resistir a esta Verdade que é única. 

Estejam seguros que daqui a alguns dias como eu lhes anunciei, a mensagem que é enviada do Sol lhes chegará 

ao coração de sua consciência,  ao Coração do Coração,  lhes dando a fé, a esperança e o Amor,  colocando fim 

aos medos, colocando fim  a ignorância da sua qualidade  eterna e de sua eterna Presença. 

 

Eu estarei aí antes mesmo de chamá-los pelo nome, em alguns dias. Meu Manto Azul os cobrirá, ele os 

preencherá de Graça, de Leveza, de felicidade. Não estejam preocupados pelas circunstâncias exteriores desse 

mundo, como de seu corpo. O que quer que eles digam um como o outro, isso não é nada em face da verdade 

de sua eternidade. A alegria interior se tornará sua porção cotidiana desde o instante onde vocês se rendem, 

desde o instante onde, como disse meu Filho, vocês se entregam nas mãos do Pai. 

 

Em seguida, restará um lapso de tempo para afinar, se posso dizer sua atitude interior - de Amor, de Liberdade, 

em direção a uns e outros. Vocês não têm necessidade de palavras, vocês não têm necessidade de anunciar o 

que vem, porque aqueles de vocês que devem  ser informados já estão desde muito longo tempo.  O efeito da 

surpresa é importante, vocês sabem, para aqueles entre vocês que estão ainda na negação, na raiva ou na 

incerteza. 

 

A mensagem que eu lhes envio através do Sol, que é a mensagem do conjunto da Confederação Intergaláctica 

dos Mundos Livres, é: “O momento chegou, o momento da Verdade, o momento da revelação total de tudo 

que pode até agora ser escondido”. Tudo isso está finalizado. Nenhuma mentira poderá mais manter, nem em 

vocês nem no exterior de vocês, lhes depurando, se isso é necessário, de maneira imediata e instantânea, lhes 

colocando nas condições de vida, nas condições de saúde as mais adequadas para viver o que é para viver, e 

que não depende de sua pessoa, de seu corpo ou desse mundo. 

 

Pouco tempo após, os sinais celestes se tornarão cada vez mais patentes: o céu mudará de cor e vocês verão, 

com  seus  olhos,  com seus  olhos da carne, isso  que é para ver do lado do Sol. O véu se elevará de novo após a 

visibilidade desse astro flamejante. Paralelamente a isso, os sons do céu e da Terra entrarão em manifestação, 

continente a continente, uns após os outros, revelando o canto da Ressurreição sobre o conjunto do planeta. 

 

Em seguida, uma densidade tal como vocês nunca viram sobre  a Terra parecerá pesar sobre  seus  ombros e 

em seu  corpo: eu virei chamá-los. Nesse momento,  será  o tempo, durante meu mês - aquele, este ano, da 

Ascensão - de se recolher ainda mais. Lembrem-se que vocês não têm nada a preparar no exterior de vocês, 

mas  simplesmente de se voltar  ao Coração do Coração cada vez mais facilmente. Nenhuma barreira corporal 

ou social poderá impedi-los de ser o que vocês  são, se vocês estiverem de acordo. O medo será, para muitos de 

vocês, após a mensagem do Sol, como dissolvido. Vocês descobrirão, de maneira por vezes maravilhados, a 

verdade do que lhes estava invisível; que isso seja os povos da natureza  ou nossas Presenças no seio de 

seus céus,  lhes serão reveladas, continente por continente. 

 

Então, nesse momento, três dias mais tarde, após meu Apelo, a densidade se tornará tal que vocês só poderão 

render-se diante  do que  se produz. Lembrem-se que o medo estará o mais frequente ausente e vocês 

deslizarão para sua Ressurreição no espaço de três dias. Vocês serão livres de percorrer os mundos, de 
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percorrer este mundo, o que quer que seja o que vocês têm a viver ou a cumprir, aqui ou em outros lugares, 

num lapso de tempo que lhes é conhecido. 

 

...Silêncio… 

 

Isso que será visível na tela de seus olhos, de sua consciência, como sobre a tela desse mundo, serão apenas as 

últimas lutas, os últimos sobressaltos da besta que morre. 

 

...Silêncio… 

 

Eu lhes convido, neste período, a reler simplesmente, não de maneira vibral como isso foi exposto após os 

Casamentos Celestes, o Apocalipse de João, porque vocês descobrirão de maneira fácil, não mais a linguagem 

vibral, mas a realidade dos eventos que estão descritos e que vocês se preparam a viver, após a 7ª Trombeta 

ser revelada. 

 

Então eu lhes aparecerei vestida de sol. Os luminares do céu serão jogados a terra, os oceanos serão 

transformados, as terras serão remodeladas. Onde quer que vocês estejam nesse momento, que isso seja no 

corpo de carne ou em seu corpo de Existência, quer vocês estejam em peregrinação sobre a face desse mundo, 

quer vocês estejam nos lugares privilegiados, se posso dizer, com os elfos ou sobre o Círculo de Fogo, como 

com os dragões também como decidiram recentemente, tendo terminado sua missão de libertação das zonas 

de pressão da Terra, favorecendo vocês sabem, a expansão da Terra para o resultado final dos eventos. 

 

Vivam cada dia, cada minuto, no instante presente. Não se preocupem mais com o amanhã, não se preocupem 

mais com o ontem, sejam plenamente viventes, plenamente presentes em si mesmos e no mundo, plenamente 

presentes em seu coração. Que seu olhar não julgue que suas palavras não magoem quem quer seja sobre esta 

terra. 

 

O parto como vocês sabem, que isso seja na matéria ou no Espírito, é por vezes mais delicado do que comum. O 

parto está em curso. O sinal da Liberação, de sua saída na Luz, em sua Verdade - que é a entrada na Eternidade 

- lhes aparecerá no grande dia. Inumeráveis milagres acompanharão as transformações climáticas, geofísicas, 

magnéticas e globais do conjunto desse sistema solar. 

 

O que quer que vocês tenham que passar, cada um encontrará a luz no final do túnel, aquela de sua Liberdade, 

aquela de sua Ressurreição, aquela da expressão de sua consciência ou do retorno na não-consciência. A 

Morada da Paz Suprema, após as estases, e a estase passados três dias, se tornará seu cotidiano, lhes 

insuflando a força de levar bem o que vocês têm a levar, se esse é seu  caminho, se eu posso dizer. 

 

...Silêncio… 

 

Os anjos, os Arcanjos, os Principados, as Dominações, o conjunto das hierarquias angélicas lhes aparecerão. Isso 

não será um sonho, isso não será reservado a alguns médiuns ou clarividentes, mas será o prêmio comum. 

Vocês verão todas as circunstâncias que lhes foram escondidas a fim de que nenhuma dúvida possa subsistir na 

Verdade que vocês são, a fim de exprimir o que vocês escolheram manifestar ou não, no seio desse mundo 

como no seio dos diferentes universos. 

 

...Silêncio… 
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Neste período, meu Filho lhes tem dito, ele lhes pede para vigiar e orar mais do que nunca. E eu lhes digo para 

estarem vigilantes no seio desta oração e deste vigiar, não da vigilância suspeita que espera uma infelicidade 

próxima, mas simplesmente desta vigilância que escuta o que lhe diz seu coração,  o que lhe diz sua Eternidade, 

o que lhes dizem os seres que vocês reencontrarão no seio da natureza, como entre vocês em sua cama,  ao 

acaso nas calçadas como com cada irmão e irmã. O mesmo sorriso e o mesmo olhar, emprestados do Amor 

eterno, deve ser sua única apresentação.  Não há esforço a fazer, sejam espontâneos e verdadeiros. O véu vai 

então se elevar. 

 

Após, durante os 132 dias, isso lhes foi anunciado, a cada um há um papel, se eu posso dizer diferente, que é 

sua liberdade, que é sua decisão e sua escolha. Até aí sejam o mais neutro possível. Abandonem-se, não mais 

somente a Luz, mas abandonem-se ao Espírito da Verdade,  ao Paráclito. Tudo isso que lhes parece ainda hoje 

talvez importante, em relação a sua vida nesse mundo, que isto seja filhos, pais, situação, função, lhes 

aparecerá em alguns dias tão irrisório e tão fútil em relação a verdade do Amor. 

 

...Silêncio… 

 

Muitos irmãos e irmãs terão, no entanto necessidade, eu diria, após meu chamado, de uma forma de 

reeducação para a Liberdade.  Não se preocupem com nada, a Luz está aí totalmente, o que quer que lhes 

mostre o espetáculo desse mundo e quaisquer que sejam os últimos sobressaltos. Não há mais espaço para 

trapaças, não há mais espaço para a menor mentira, em vocês como no exterior de vocês, porque a mentira 

lhes aparecerá como um sofrimento intolerável, bem distante do Amor, e vocês reencontrarão muito rápido o 

Coração do Coração que é a consolação e que é a beleza. 

 

Eu lhes convido a realizar isso o mais rápido possível agora e para estar prontos para acolher a mensagem do 

Sol que é a última graça, se essa não é aquela do meu Apelo, que sobrevirá de maneira concomitante em 

função dos sinais celestes e não em função disso que vai decidir o coletivo da humanidade efêmera através dos 

jogos, dos países, das nações, dos estados. Vocês têm simplesmente olhado dentro de vocês, tudo será em 

profusão. Não pode ter nenhuma falta no coração que não seja imediatamente preenchida. Cabe a vocês 

verificar, olhando dentro de vocês com o olhar da inocência, que não julga suas condutas passadas, os erros ou 

as faltas passadas que não são nada mais do que os elementos pertencentes a esta historia, e que não tem 

nenhuma ressonância nem nenhuma ligação possível com a Verdade que vocês são. 

 

...Silêncio… 

 

Eu me expressarei também por diferentes vozes, e vocês irão se aperceber que vocês são cada vez mais 

numerosos a receber minhas palavras; além mesmo de serem chamados por seu pré-nome, as portas estão 

abertas. Depois que meu Manto Azul da Graça lhes recobrir, então numerosos de vocês falarão em línguas, 

manifestarão os carismas do Espírito santo, e poderão falar comigo. Eu estarei próxima de cada um de vocês 

como meu Filho lhes disse por ele, assim como o terceiro termo da nova tri-Unidade, o Arcanjo Miguel. 

 

Os povos da natureza virão possivelmente visitá-los na casa de vocês; mesmo os gnomos, que portanto não se 

aproximam dos lugares de vida, se aproximarão agora. Outros povos da natureza lhes aparecerão, com formas 

que nunca foram evocadas, descritas ou visíveis até o presente. Vocês verão os elfos com as asas, que são 

chamados elfos-anjos. Vocês verão os silfos e as fadas como nunca viram. Isso que sustenta esse mundo lhes 

aparecerá, também em toda sua predação residual, ligada aos medos, ligada ao controle e ao poder de uns 
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sobre os outros. Isso lhes parecerá, nesse momento, estar tão longe de tudo isso que fazia sua ordinária vigília 

ainda que vocês não tiverem, se vocês aceitam,  mais nenhuma dificuldade para se manter na 

Eternidade,  qualquer que seja o estado de seu corpo, qualquer que seja o estado de sua vida. 

 

...Silêncio… 

 

Então como eu disse, um número de vocês trocarão comigo de diferentes maneiras, que isso seja pelas visões 

que eu submeterei sobre isso que vai se desenrolar, que isso seja por nossa comunhão de coração a coração, 

que isso seja por meu Manto Azul,  ou que isso seja por palavras. Estejam disponíveis para a Eternidade, para a 

Luz, para o Amor. Todo o resto, como vocês irão em breve verificar, é só passageiro e está destinado a 

desaparecer. 

 

...Silêncio… 

 

Vocês não poderão mais - e não queiram mais, aliás, para a maior parte de vocês - colocar freio a expressão do 

Amor incondicionado nesta manifestação da carne.  Seu olhar, seus sentidos serão diferentes.  Sua visão da 

carne se estenderá além do que vocês chamam o ultravioleta e o infravermelho. As modificações ligadas as 

radiações cósmicas e solares que lhes chegam, como aquelas que vêm do núcleo da Terra liberada (desde já 

alguns anos), vão permitir isso com facilidade. 

 

Cuidem de se refrescar, que isso seja pela água interior ou a água exterior. Cuidem também de encontrar os 

meios que lhes permitem permanecer tranquilos e alinhados; que isso seja a oração efetiva, que isso seja os 

cristais, que isso seja a poção de Hildegarde que lhes foi comunicada até o mês de maio, pouco importa. 

Definitivamente, quaisquer que sejam os meios que vocês utilizam, em muito poucos dias vocês constatarão 

que vocês não têm necessidade nem de meios nem de ferramentas para ser o que vocês são. Mesmo se a 

abertura do véu seja fechada outra vez até meu Apelo e até a Ressurreição após a estase, vocês guardarão a 

lembrança viva e vivaz, que lhes permitirá não mais tropeçar e não mais serem afetados pelas circunstâncias da 

vida, desse corpo ou dos laços ainda existentes na ilusão desse mundo. Seu olhar será todo amor e estenderá a 

mão e o coração a tudo o que se apresentará a vocês, povos sutis da natureza, animais como humanos. 

 

...Silêncio… 

 

Em poucos dias, vocês não farão mais diferença entre seus filhos e não importa o filho de quem, entre seus pais 

e não importa os pais de quem. Vocês não farão mais diferença entre um animal doméstico e um animal 

selvagem - que vocês cruzarem de maneira mais fácil porque eles terão menos medo de vocês, porque eles 

verão a sua Luz. 

 

Então sim, eu posso lhes dizer, regozijemo-nos juntos porque é uma grande festa. A fusão do céu e da Terra é 

uma realidade que vocês vivem em sua carne para alguns desde numerosos anos e para outros tão 

recentemente e para outros ainda, eu diria, não em seguida, mas em alguns dias. Vocês são de alguma forma, 

vocês que me escutam, vocês que me ouvem, vocês que me leem, os pioneiros da Liberdade, os pioneiros do 

Amor,  que é o que vocês têm sido sempre que portanto foi tão ocultado - mas nunca apagado. 

 

...Silêncio… 
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Quando a mensagem do Sol lhes for dirigida e recebida, é entre esse momento e meu Apelo, que muitas coisas 

se revelarão em vocês e no exterior de vocês. Não fiquem surpresos. Lembrem-se de que mais nenhuma 

mentira poderá ficar de pé diante da Verdade. O Amor será tal que tudo será imediatamente perdoado, que 

vocês amarão com a mesma intensidade igual o pior inimigo como o Arconte que lhes confinou. Vocês serão a 

Graça e o Perdão em ação na superfície desse mundo; façam uso o mais perfeito e o mais divino. Aliás, seu 

personagem não poderá mais interferir diante da espontaneidade do Amor, da espontaneidade de seu ser e da 

realidade da Luz. 

 

...Silêncio… 

 

Eu não sei se eu terei a ocasião de me expressar após a Páscoa, até meu Apelo, mas aproveitem esse período 

que precede a Páscoa para viver plena e inteiramente, com uma disponibilidade total, para a Revelação da Luz. 

Esta revelação supera as palavras, supera a história, supera as crenças, a cultura, porque nós temos todos o 

mesmo coração, quaisquer que sejam as aparências, sejam elas as mais funestas e as mais opositoras para a 

Luz. Isso lhes aparecerá tão evidente e tão verdadeiro que vocês não poderão mais aderir a sua personagem, a 

sua história, em suas possessões. Vocês serão livres, por antecipação de algum tipo, quaisquer que sejam os 

limites de seu corpo e disso que pode restar de estrutura social. 

 

...Silêncio… 

 

Observem o Sol e contemplem a mensagem que ele vai dirigir a seu coração. É a mensagem do conjunto da 

Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres,  é a mensagem da Luz, prévia ao Juramento e a Promessa, e 

para o meu Apelo. 

 

...Silêncio… 

 

Esta graça foi decidida há pouco tempo pela própria Terra, porque, é claro vocês sabem, há ainda sobre a terra 

esses que o Comandante dos Anciãos chamou “os maus meninos”. Alguns deles estão em curso de redenção 

porque eles viram a Verdade; outros estão ainda presos pelas armadilhas da possessão, as armadilhas 

arcônticas. Não julguem, amem. Amem a eles mais do que a qualquer outro, com o mesmo amor e a mesma 

intensidade. Eles necessitam deste amor, eles necessitam de vocês, hoje mais do que nunca, então até o 

presente eles se alimentaram de vocês. 

 

Tal é o Amor; ele não conhece nem carma, nem freios, nem sofrimento. 

 

...Silêncio... 

 

Será bom que todos que devem ler, escutar, entendam o que eu venho dizer sobre a mensagem do Sol, tendo 

esta informação o mais rapidamente possível. 

 

Eu especifico, aliás, que mesmo que é possível me ler, o mais sábio é simplesmente me ouvir. Não existe hoje, 

em relação a minha intervenção, nenhum limite de nenhuma ordem em sua difusão por todas as vias possíveis, 

porque eu mesma que me exprimo em vocês. Não há mais intermediário, não há mais pessoa, não há mais 

canal. Há a Verdade bruta e ela não sofre nenhuma demora nem nenhum limite. Utilizem seus meios modernos 

para informar, insistentemente sobre o júbilo da mensagem do Sol e da Confederação Intergaláctica dos 

Mundos Livres. 
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Nenhuma barreira deve permanecer de pé, nenhum obstáculo poderá mais se estabelecer, doravante, diante 

da Verdade. 

 

Permitam-me, filhos bem-amados, neste instante como em cada instante onde minha voz será ouvida, de 

abençoá-los com meu Amor de Mãe Eterna. 

 

...Silêncio... 

 

Meu coração de Mãe não pode jamais esquecer nenhum de vocês e, sobretudo aqueles que estão desviados a 

mim, assim é a Graça. Então eu lhes abençoo todos, liberados ou não, vibrante no seio de uma Coroa ou não; e 

mesmo aqueles que estão desviados da minha face e da Verdade, eu lhe ofereço o mesmo Amor e o mesmo 

perdão. Eles terão a confirmação dentro de dois a três dias. 

 

 

Eu amo vocês, eternamente. Eu os amo em verdade e em liberdade. Eu lhes abençoo. 

 

...Silêncio... 

 

Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra, eu sou sua Mãe. Vão em paz, como lhes disse meu Filho, porque 

vocês são a Paz.  

 

E eu lhes digo muito rápido, pois após a mensagem do Sol, eu poderei tocar tanto os corações como os meus 

filhos, antes de chamá-los. Ainda uma vez sejam abençoados. 

 

Até breve. 

 

*** 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/04/02/marie-2-avril-2017-lannonce-de-la-nouvelle-tri-unite/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/04/02/marie-2-avril-2017-lannonce-de-la-nouvelle-tri-unite/
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Miguel - O ANÚNCIO DA NOVA TRI-UNIDADE - 2 abril 2017 
 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. Bem amados filhos da lei do Um, dignem-se a receber 

Amor e saudações. 

 

… Silêncio… 

 

Eu intervenho entre vocês, neste dia de 2 de abril de 2017, de maneira solene. Eu lhes anunciei que sulcaria a 

Terra, o que evidentemente já comecei.  Hoje, aproveitando a mensagem solar chegando a vocês em um 

intervalo de tempo extremamente reduzido, minha ação no céu vai consistir doravante em re-fecundar as 

águas. Assim portanto, minhas representações físicas que vocês chamam asteróides e meteoritos, de tamanho 

cada vez mais importante, vão agora tocar a água da Terra, em suas extensões oceânicas, em suas extensões de 

mar, vindo, como eu disse, re-semear a água da vida em meio às novas dimensões no destino da Terra. 

 

A mensagem do Sol e da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres  chegando até vocês nesses dias, 

permitirá a ação essencial de minha Presença antes que eu me apague para deixar lugar ao Arcanjo Uriel, 

responsável e coordenando os mecanismos desencadeados há agora duas semanas concernente à Ascensão 

efetiva da Terra e ao conjunto da humanidade em seu destino final. 

 

O Fogo da Terra está ativo em todos os pontos da Terra, nos lugares chamados vulcões, conhecidos de vocês ou 

desconhecidos.  A preparação da crosta terrestre, por minha lavoura e pela ação dos povos chamados dragões 

da Terra ou dragões de Fogo e da Terra, permitiu otimizar a maneira como a Terra se comportará quando de 

sua Ascensão e de sua expansão.  O Comandante lhes estipulou, há muitos anos, quando ele declarou o 

planeta-grelha, a expansão do tamanho, se vocês querem, raio ou diâmetro, da Terra.  A preparação das 

massas continentais para esse aumento terminou há alguns dias. 

 

A realidade da mensagem solar chegará a vocês em tempo e em hora.  Desde que essa mensagem, vivida por 

cada habitante da Terra, em qualquer consciência e em qualquer forma que seja, esteja realizada, no dia 

seguinte eu começarei a semear as águas a fim de contrariar certo número de elementos anunciados pelo 

profeta João sob o ditado do Cristo há dois mil anos, revelando-lhes então todas as forças ligadas às águas de 

baixo, às águas subterrâneas, às águas matriciais, dando-lhes a ver o que vocês chamam o subconsciente, o 

inconsciente, e invisível aos vossos olhos até o presente. 

 

Essa semeadura das águas é a última etapa, como eu lhes disse, de minha ação no processo da nova Tri-

Unidade, ou se vocês preferem, da Nova Eucaristia.  O Arcanjo Uriel, como lhes foi anunciado em inumeráveis 

vezes, é o Arcanjo da última reversão e portanto da Ascensão, em sua verdadeira vida na carne. 

 

Após a mensagem do Sol, e antes mesmo do Apelo de Maria, ninguém sobre esta terra poderá ignorar o que se 

desenrola neste momento mesmo, tocando vossa consciência em seus aspectos os mais distantes da Luz em 

meio à pessoa, trazendo uma revolução interior da própria consciência propícia à última reversão 

desencadeada no momento vindo, após o Apelo de Maria e do prazo de 132 dias depois.  Assim portanto o ano 

de 2017, em termos do calendário terrestre, corresponde à liberação efetiva de vossa prisão e de vosso 

planeta-prisão. 
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Alegrem-se, como lhes disse Maria, pois breve, muito breve, em termos terrestres, vocês terão a oportunidade 

de viver a plenitude do coração, mesmo se vocês não sabem ao que isso se deve.  Não se deixem influenciar 

pelos discursos de uns e de outros, quer seja dos governos, quer seja das autoridades espirituais deste mundo, 

quanto à escapatória que eles poderiam ser tentados a chamar « o Último Julgamento ». Eu lhes digo, 

enquanto Príncipe e Regente das Milícias Celestes, alegrem-se pois é a hora de vossa ressurreição. Nenhuma 

dúvida, nenhum medo, nenhuma interrogação terá espaço para se expressar, em muito pouco tempo, em meio 

a vossa vida efêmera terminando-se doravante. 

 

A Eternidade, o trabalho que foi concluído pelo Conclave Arcangélico assim como por inumeráveis irmãos e 

irmãs humanos sobre a terra, realizou as condições ótimas de atualização, em meio a 3ª dimensão dissociada, 

da verdade e da Luz.  Trata-se portanto concretamente de uma espiritualização total da matéria, 

desaparecendo desde os mundos carbonados e aparecendo em meio aos mundos de silício, quer isso seja sobre 

esta terra, em vossa origem estelar ou no Absoluto. 

 

Como lhes disse Maria, como lhes disse Cristo, não há nada a preparar, há somente estar no acolhimento total 

e incondicional da verdade e da Luz.  A partir do instante, quaisquer que sejam as consequências sobre as terras 

da Terra, em qualquer continente que seja, a partir do instante em que eu tocarei os mares, isso assinalará para 

vocês um evento importante que é a visibilidade do último sinal celeste, assim como a escuta dos sons do céu e 

da Terra.  Isso se desenrola doravante, neste momento mesmo, está inscrito segundo um calendário que 

somente a Fonte conhece, mas que ao mesmo tempo se inscreve em uma linha temporal, efetiva a mais de 

90%, em um tempo muito próximo correspondente à vossa primavera que está em curso desde pouco tempo. 

 

Assim portanto, e antes do solstício de verão, se realizará o conjunto das profecias dando-lhes a viver, no 

mesmo tempo e no mesmo espaço, um certo número de situações interiores como exteriores onde a escolha 

da Luz se tornará a última liberdade e a última possibilidade. 

 

Não temam nada. Como Maria lhes disse, como lhes disse o Cristo, a partir do instante em que um medo 

poderia aparecer, ou uma ligação traumatizante poderia aparecer, ou um sintoma do corpo físico poderia 

aparecer, entreguem-se à vossa eternidade.  Não esqueçam não mais que durante este período, desde que a 

mensagem do Sol será retransmitida até a Terra, vocês estarão cobertos como nunca do Manto Azul da Graça, 

da espada da Verdade, do Fogo do Coração, e do sentimento profundo do que vocês são em verdade. 

 

Essa é vossa força, essa é vossa garantia, essa é vossa segurança, e isso é verdadeiro.  O que ainda hoje em 

vocês pode esperar ou reduzir não encontrará mais nenhum meio de expressão nem de manifestação diante da 

realidade dos eventos cosmo-telúricos sobrevindo daqui dois dias. É durante este período, sucedendo esses 

dois dias, que a plenitude de vossa Presença lhes será revelada sobre este mundo, se isso já não foi 

feito.  Qualquer que seja seu estado anterior, quer vocês tenham vivido os processos vibratórios das diferentes 

Núpcias vividas até hoje ou quer vocês tenham se desviado até agora de toda essa esfera do Espírito, lhes 

aparecerá como a única evidência. 

 

Vosso papel, se é que se pode falar de papel neste período, é manter vosso alinhamento ao Coração do 

Coração a despeito de todas as circunstâncias que poderão se apresentar a vocês segundo o ambiente, segundo 

o local em que vocês moram. 

 

Retenham bem o que lhes disse o Cristo : não há nada a evitar, não há nada a salvar uma vez que vocês estão 

liberados. 
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A reminiscência do Juramento e da Promessa sobrevirá portanto, para muitos de vocês, nesse lapso de tempo 

de dois dias. Outros entre vocês, apesar dessa vivência da mensagem do Sol, esperarão até o Apelo de Maria 

pois eles terão coisas a resolver. Tudo se fará na leveza, qualquer que seja  a dureza do encontro do céu e da 

Terra, conduzindo-os a ver, a perceber e a viver que o que vocês são não tem nada a ver com isso.  Vocês 

descobrirão então efetivamente que tudo é Um, não mais enquanto conceito, não mais enquanto experiências 

tais como alguns entre vocês puderam viver através das comunhões, das fusões e das dissoluções da 

consciência, ou o acesso à Infinita Presença, até mesmo a reconexão e o restabelecimento do Absoluto em 

meio ao Liberado Vivente. 

 

Aí nesse momento, haverá um contraste importante entre a realidade exterior desse mundo e a verdade 

interior que vocês são. Vosso papel será simplesmente manter, onde quer que vocês estejam sobre esta terra, 

em qualquer situação que seja, a radiação da Coroa radiante do coração assim como do Coração Ascensional 

que estará efetivo nesse momento. 

 

Alguns incômodos, não da consciência mas do corpo físico e dos corpos efêmeros sutis – mas não permanentes 

– até o corpo causal, serão literalmente consumidos pelo Fogo Ígneo em níveis que jamais foram vividos até o 

presente, qualquer que seja a intensidade do que vocês tenham podido viver anteriormente.  A grande 

diferença será, se vocês o vivem quando da mensagem do Sol, que vocês não serão afetados em outros lugares 

senão nesses envelopes sutis efêmeros. 

 

Sua consciência estará, ela, liberada de qualquer apego a esse corpo como a esse mundo para a maioria de 

vocês, mantendo-os em totalidade em presença e em lucidez em meio mesmo a esse corpo, enquanto que os 

laços que os ligam a ele serão relaxados ao máximo, permitindo-lhes justamente ver, assim que eu fecundar a 

água, tudo o que foi até o presente inconsciente, subconsciente ou invisível aos vossos olhos de carne. 

 

Nada do que vocês verão, nada do que vocês sentirão, poderá desestabilizar vossa Infinita Presença. É nisso 

que vocês trabalharão e servirão anteriormente ao Apelo de Maria, ou durante os 132 dias, se tal é vosso papel. 

 

Muitos de vocês, em toda parte sobre o planeta, evocam muitos sonhos concernentes aos eventos da Terra.  A 

simultaneidade desses sonhos presentes em todos os lugares a numerosos humanos, de onde quer que eles 

sejam e onde quer que eles estejam sobre esta terra, lhes confirmará de maneira facilitada a iminência e a 

realidade do que está prestes a se produzir. 

 

Lembrem-se que a Luz, vosso coração, é a única garantia do que vocês são. Ali se encontram todas as soluções 

em qualquer circunstância que seja, em qualquer situação ou relação que seja. 

 

Eu sulcarei e semearei as águas da Terra em suas massas líquidas as mais importantes, provocando certamente 

um certo número de incômodos sobre as regiões que vocês chamam costeiras.  Lembrem-se de que vocês não 

têm nada a salvar e que o que deve chegar chegará, qualquer que seja vossa conduta.   Eu os incito portanto, 

desde agora, a entregar as armas da resistência do ego, do apego à matéria, do apego a este mundo, aos pés do 

Cristo, a fim de que no momento vindo, vocês não tenham pesos a carregar ou a suportar. 

 

A partir da mensagem do Sol entregue em vosso coração, vocês constatarão sem ambiguidade que o que até o 

presente podia ainda resistir ou estar indisposto não impactará de maneira alguma o que vocês são em 

verdade. 
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Nestes tempos, a tranquilidade, a paz, são essenciais. Tanto que se possível, liberar tempo para estar em 

acolhimento, em recepção, e em acordo com a mensagem do Sol, isso será válido até o Apelo de Maria que, 

como ela lhes enunciou, será muito breve. « Vigiem e orem » disse o Cristo. Olhem o céu, olhem vosso coração, 

e nada virá lhes perturbar, nada virá desestabilizar o que terá se produzido para vocês em escala individual 

quando a mensagem do Sol tiver tocado sua carne. 

 

Não temam nada, o que quer se produza em vossa carne, o que quer que se produza sobre a Terra. Vocês todos 

têm, de diferentes maneiras, sido preparados  por seu percurso terrestre, para alguns de vocês desde muitas 

dezenas de anos.  Não tenham nenhum temor para as outras consciências da Terra, elas sabem 

apropriadamente o que se desenrola e não podem provar o medo. 

 

Os povos da natureza, como isso foi dito, se dirigirão a vocês, independentemente do seu lugar de vida, de 

maneira cada vez mais facilitada e fácil. 

 

Minha missão, em meio aos processos de liberação desta Terra terminam portanto nesses dias próximos, a 

partir do instante em que eu tiver semeado as águas, os oceanos, os mares mais importantes da Terra. Portanto 

o Arcanjo Uriel assumirá a posição, não de minha presença mas de seu canto de ressurreição tal como vocês 

talvez o tenham escutado ou vivido há alguns anos. Vocês também, vocês declamarão à vossa maneira o canto 

da Liberdade, a presença da Liberdade e do Amor enfim ressuscitado em sua inteireza e em sua pureza. 

 

Não sejam joguetes das sirenes deste mundo que quererão, de uma maneira ou de outra, tentar angariá-los à 

antiga realidade.  Tudo o que vocês poderiam ainda conservar não poderá mais ser conservado, assim é a 

Liberdade. Pois na Liberdade eterna do Amor, não pode existir nem predação nem laço, existem somente 

ressonâncias e afinidades. Vocês compreenderão essa frase em muito pouco tempo. 

 

O que é para viver é da ordem da Ressurreição, isso lhes foi dito. O que é para viver é da ordem da beatitude, 

sem medida comum com as beatitudes que vocês puderam experimentar em vossa vida, qualquer que tenha 

sido sua intensidade. 

 

Se a Luz lhes permite a oportunidade de  tratarem de vossas ocupações habituais, independentemente dos 

momentos de liberdade que vocês terão encontrado e consagrado ao Amor, então é que vosso papel é de 

continuar a trabalhar em vossas funções e papéis sendo o que vocês são, e não o que vocês deram a ver 

enquanto pessoas. Isso é extremamente importante para muitos entre vocês pois efetivamente, cada um de 

vocês  se tornará radiante, quer queira ou não, daqui a dois dias.  E é essa radiação de vossa Presença, do 

Coração do Coração, da Infinita Presença, da Morada da Paz Suprema, que lhes dará a possibilidade de 

trabalhar por vossa presença amorosa, independente de qualquer gesto pessoal, de qualquer convenção social, 

a fim de estar puramente no coração a coração da Verdade face a cada irmão, a cada irmã, e face a cada 

situação que vocês terão a viver. 

 

A água vai então manifestar o que eu chamaria de propriedades vibratórias que jamais foram conhecidas sobre 

esta terra desde tempos imemoriais.  A água, vetor de vida, origem da vida, reunirá as Águas do alto.  As Águas 

do alto, as Águas do Mistério, as águas de baixo, as águas da Terra, fusionarão então pela minha semeadura no 

seio dos oceanos.  Por ressonância, o conjunto das águas da terra, como de todas as consciências encarnadas, 

se tornarão profundamente diferentes em suas capacidades, em seus funcionamentos.  O impacto energético, 

o impacto vibral lhes aparecerá pleno ao dia e em pleno dia, dando-lhes então a confirmação, a visão de vossa 
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eternidade em vossa carne.  Aqui mesmo, aí onde vocês estão, vocês constatarão isso de maneira cada vez mais 

intensa, cada vez mais extensiva, e de algum modo cada vez mais contagiante em relação ao vosso efêmero. 

 

Não esqueçam também que o Cristo lhes dá sua Paz, doravante, a cada minuto.  Se a Paz parece se afastar de 

vocês, vocês não têm necessidade de preces ritualísticas, mas de orar com as palavras de vosso coração.  Vocês 

têm necessidade simplesmente de se entregarem à vossa eternidade, portanto ao Cristo, envolvidos pela 

vibração de Maria, envolvidos no Manto Azul da Graça e pela espada que eu lhes trago.  Essa espada não é para 

fazer a guerra, essa espada é para cortar o que vocês verão simbolicamente ao redor de vocês como elementos 

a reposicionar ou a reconfigurar em sua maneira de viver este mundo nestes tempos particulares. 

 

Excepcionalmente, o Conclave Arcangélico se formará novamente a partir do instante em que a mensagem do 

Sol tiver sido entregue, a partir do instante em que eu semearei as águas.  Isso se produzirá de maneira, aí 

também, concomitante, ou em todo caso com um espaço de tempo extremamente breve. 

 

A nova frequência vibratória, na falta de um termo melhor, da água, se impactará certamente por ressonância 

em toda a água de vosso corpo.  Eu os convido portanto a utilizar os meios que vocês conhecem a fim de ajudar 

essa renovação da água em vossos corpos. Que isso seja pelo Manto Azul de Maria, chamando, que seja pelo 

Manto Azul de Maria na postura que lhes foi dada há numerosos anos e chamada postura Shakti, vocês 

reativarão em vocês, de maneira instantânea, o Manto Azul da Graça. Da mesma maneira, estando providos do 

Manto Azul da Graça, vocês poderão, tal como da ativação e da bênção do Fogo do Coração, como lhes foi 

comunicado pela bênção do Arcanjo Miguel, ou seja eu mesmo, talvez vocês se lembrem, para aqueles que 

praticaram, que eu estendia meus braços através de vocês, acima de uma pessoa, pois eu estou revestido, 

nestes tempos, hoje, agora, do mesmo Manto Azul da Graça que Maria. 

 

Assim portanto, através da postura Shakti, através da renovação de vossa água, o que significa beber muito, 

através das poções e da poção específica dada por Hildegarde de Binguen até a Ascensão, lhes é possível aliviar 

os eventuais efeitos secundários sobre vossos corpos sutis e grosseiros desse Fogo Ígneo e de minha Presença 

na água da Terra. 

 

O céu reúne-se à Terra. A espiritualização da Terra chamada Ascensão foi desencadeada desde quase duas 

semanas.  Esse processo segue uma certa sequência precisa que lhes foi desvelada desde muitos anos, eu não 

retornarei a isso hoje.  Saibam que nessas etapas precisas, qualquer que seja a duração, vocês têm de 

privilegiar a paz, a tranquilidade, a hidratação, o jejum, e a prece.  Não para vocês, mas para sustentar a Terra e 

as consciências ainda desviadas da Luz. É o melhor serviço que vocês podem render à Luz que vocês são. 

 

Eu os comprometo então, cada um de vocês, a encontrar aquilo que convém melhor para digerir e integrar o 

mais rápido  a mensagem do Sol.  Eu os lembro que a mensagem do Sol tocará em primeiro lugar – e somente – 

vossa consciência. E não é senão nos dias seguintes e algumas semanas seguintes que o Fogo Ígneo se 

desvelará no conjunto de vossas estruturas, quer vocês o tenham vivido ou não.  É aí nesses momentos que 

convém permanecer em paz e em tranquilidade, é aí nesses momentos que convém  hidratar o corpo, servindo-

se das técnicas que lhes são conhecidas para favorecer a metabolização desse Fogo novo no seio de vossa água, 

que é o real processo de espiritualização da matéria. 

 

Não se inquietem de forma alguma com o que seus cientistas chamam radiações ionizantes ou radiações gama, 

elas estarão evidentemente em quantidade importante. Vocês não arriscam nada, quaisquer que sejam os 

sintomas de vosso corpo, desde o instante em que vocês o hidratam, desde o instante em que vocês têm alguns 
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momentos, em meio ao seu dia, para se consagrarem à digestão desse Fogo e dessa nova tri-Unidade em 

encarnação, agora, em vocês. 

 

… Silêncio… 

 

O Conclave Arcangélico guiará então de novo, e pela última vez, a cada quinta-feira à noite de cada semana, até 

o Apelo de Maria, às 20h30 hora francesa. Vocês não têm necessidade de dirigir qualquer pedido a quem quer 

que seja, mas simplesmente, durante a meia hora entre 20h30 e 21 h, se lhes é possível, estar em recepção da 

Radiância Arcangélica que eu posso qualificar de nova hoje. Não há nada além a fazer nessas quintas-feiras, 

somente se colocarem em posição estendida, confortável durante trinta minutos.  Contrariamente no 

momento em que vocês desejarem chamar Maria ou o Cristo, vocês não têm outra coisa a fazer senão estarem 

estendidos durante trinta minutos.  É aí onde seu serviço será o mais intenso para os irmãos e as irmãs da terra 

encarnados em um corpo de carne, como para qualquer consciência presente na superfície deste planeta. 

 

Não existe mais nenhum risco, assim que a mensagem do Sol for entregue às suas consciências, para que 

qualquer egrégora possa ser utilizada de qualquer maneira contrária à Luz.  Vocês beneficiarão também a vocês 

mesmos, durante esses trinta minutos a cada quinta-feira à noite, na expansão de consciência ou no 

desaparecimento da consciência que virão confortá-los na realidade do que é vivido e do que é para viver. 

Aproveitem portanto desta quinta-feira à noite para viver isso cada quinta-feira até o Apelo de Maria, com 

prioridade para a quinta-feira precedente à Sexta-feira santa, que precede, eu os lembro, a Ressurreição do 

domingo de Páscoa.  Isso é iminente. Eu os convido portanto a verificar por vocês mesmos o que se desenrola 

em vocês, o que se desenrolará a cada quinta-feira às 20h30. 

 

Trata-se também de uma comunhão entre cada um de vocês, mesmo que vocês não se conheçam. Isso será 

também a ilustração da fusão e da comunhão do céu e da Terra que eu ilustro tocando o mar, os oceanos, as 

águas. 

 

Cada dia que passa e que passará após a mensagem do Sol, verá crescer em vocês uma tal fé que vocês 

mesmos não se reconhecerão mais.  Haverá realmente e concretamente um antes e um depois, já quando a 

mensagem do Sol for depositada em vocês, e sobretudo desde a quinta-feira pela Radiância Arcangélica, e 

principalmente a quinta-feira da semana Santa.  Esse dia, se lhes for possível, coloquem ao vosso lado 

circunstâncias para viver isso de maneira a mais autêntica e profunda que seja.  Isso pode passar, segundo 

quem vocês são, pelo jejum, por exercícios de repouso, por sestas, por momentos de meditação, de 

prece.  Cabe a vocês encontrar qual é a melhor preparação para este dia particular precedente à Sexta-feira 

santa. 

 

Os povos da natureza, em particular os elfos, sairão nessa ocasião de seu vilarejo e virão auxiliá-los durante o 

dia da quinta-feira, cada quinta-feira, e de maneira muito sensível e muito visível na quinta-feira precedente à 

Sexta-feira santa.  Aproveitem dessas ocasiões para descobrir a totalidade do que vocês são, se isso já não foi 

feito. 

 

… Silêncio… 

 

Aí estão os elementos essenciais que eu devia lhes dar neste dia.  Eu os convido portanto a se reunirem na 

solidão de seu leito, todos juntos, conosco Arcanjos, organizados não mais em Conclave mas em Radiância 

Arcangélica direta em vosso coração. 
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Eu rendo graças  por vossa escuta e por vossa resposta à nossa solicitação no seio da Tri-Unidade, e no seio do 

Conclave Arcangélico tal como lhes foi conhecido há muitos anos. 

 

O que quer que se desenrole no nível de seu corpo físico como de seus envelopes sutis efêmeros, retenham 

simplesmente que tudo isso passará, que vocês não têm de se alertarem ou de procurarem o que quer que seja 

em relação a essas manifestações corporais que serão idênticas, em parte, àquelas que vocês vão viver quando 

a mensagem do Sol for entregue. 

 

… Silêncio… 

 

A re-semeadura das águas da Terra e de sua água corporal os volta, evidentemente, ao Triângulo da Água e 

portanto à Sírius, e portanto à Maria.  As Águas de vida, as Águas do alto como às águas de baixo são o suporte 

de manifestação da Luz quando este mundo carbonado é liberado.  A espiritualização da matéria passa 

certamente pela transformação de todas as moléculas carbonadas de vosso corpo em silício. Certamente vocês 

não são todos concernidos por esse mecanismo da Ascensão, existem muitos, eu não retornarei a isso, vocês o 

sabem.  Mas no entanto aproveitem desses efeitos de espiritualização da matéria para refinar suas estruturas 

grosseiras e sutis efêmeras, para viver o que vocês terão a viver nas melhores condições possíveis de 

corporeidade, se isso lhes concerne. 

 

… Silêncio… 

 

Inúmeros carismas, como isso foi explicado tanto por Maria como pelo Cristo, se manifestarão então.  Não se 

deixem levar pela exuberância desses carismas.  Não esqueçam que eles veem de vosso coração e que eles são 

possíveis apenas se vocês mantêm vossa consciência no Coração do Coração e não na própria manifestação 

desses diferentes carismas, quaisquer que sejam em vosso caso. 

 

… Silêncio… 

 

Assim que se realizar a re-semeadura das águas da Terra, vocês poderão ver por vocês mesmos e viver em 

vocês estados de Alegria e de Graça de uma tal intensidade que não restará qualquer outra coisa 

além  disso.  Esta é também uma forma de preparação ao Juramento e à Promessa e à intervenção do Arcanjo 

Uriel, após o que foi chamado a estase.  Isso lhes será revelado interiormente ou por diferentes caminhos nos 

próximos dias ou semanas, em função do desenrolar do plano desta Ascensão. 

 

… Silêncio… 

 

Eu rendo graças à vossa presença, à vossa escuta, à vossa leitura e os convido a verificar meus dizeres em vocês 

mesmos. 

 

A liberdade de consciência que vai se manifestar em diferentes graus para cada um de vocês após a mensagem 

do Sol colocará fim a todos os hábitos, a todas as certezas e crenças errôneas sobre este mundo, sobretudo se 

elas concernem ao que nós chamamos a espiritualidade ou o Espírito.  Vocês verão pelo que elas são o que 

pode restar de crenças, de ilusões, de hábitos, de memórias ou de feridas. 
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Isso lhes permitirá então atravessar sem nenhuma dificuldade, se vocês permanecem no Coração do Coração, 

tudo o que se apresentará a vocês. 

 

A Fluidez da Unidade se tornará vosso prêmio cotidiano quaisquer que sejam os incômodos de vosso corpo ou 

deste mundo, e essa Fluidez da Unidade tomará muito mais lugar do que não importa qual eventual sofrimento 

ou resistência.  Isso lhes permitirá ver, realmente e concretamente, a ação da Luz, versus a ação das energias de 

separação e de divisão ou de predação, dando-lhes a se reposicionarem no Coração do Coração com, à medida 

dos dias e das horas, cada vez mais facilidade. 

 

… Silêncio… 

 

Juntos permitamo-nos, neste instante de 2 de abril, ou no momento em que vocês terão a possibilidade de 

posteriormente ler minhas palavras, de nos instalarmos, além de qualquer tempo e de qualquer espaço, na 

comunhão do coração do Cristo... 

 

... Silêncio... 

 

Isso é a Nova Eucaristia. 

 

... Silêncio... 

 

Eu sou Miguel, Príncipe e Regente das Milícias Celestes. Glória à Verdade, glória à Luz. Viva a Vida, viva o Amor. 

Eu os saúdo 

 

... Silêncio... 

 

Eu lhes digo até muito breve nas águas desta terra como nas águas de vosso corpo, e eu lhes digo também : 

alegrem-se. 

Até logo. 

 

 

 

*** 

 

  

Tradução do Francês: Ligia Borges 

 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/04/02/mikael-2-avril-2017-lannonce-de-la-nouvelle-tri-unite/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/04/02/mikael-2-avril-2017-lannonce-de-la-nouvelle-tri-unite/
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MARIA - DIA DO ARREPENDIMENTO 
 

Eu sou Maria Rainha dos céus e da Terra. Filhos bem amados, eu rendo graças a sua presença, onde quer que 

vocês estejam sobre a terra. Vocês são em grande número que responderam a meu apelo nesta sexta-feira 

chamada santa, que eu chamei desde ontem o dia do arrependimento. Eu venho me dirigir a vocês neste 

instante a fim de lhes trazer e de lhes confortar em minha proteção, no Manto Azul da Graça a fim, não de 

evitar qualquer perigo, mas antes lhes encorajar o olhar dentro de vocês mais do que nunca. 

Nesse dia particular da história da Terra, não se deixem perturbar pelo que vai se desenrolar nos dias que se 

apresentam a vocês. Lembrem-se, como havia dito o Arcanjo Miguel há poucos dias, que é justamente nesses 

momentos particulares que lhes fazem mergulhar o mais profundo de seu ser, a fim de encontrar a presença de 

meu divino Filho e de não serem afetados de qualquer maneira que isso seja pela tela de seu mundo. Não 

esqueçam que meu Apelo está a sua porta, e que o conjunto dos sinais do céu e da terra se estabelecem diante 

de vocês e em vocês da mesma maneira, lhes convidando a ir além das aparências, além dos jogos sórdidos 

desse mundo, a fim de lhes instalar definitivamente na Graça e na evidência de sua eternidade. 

 

Nesses momentos de perigo, uma grande alegria deve ser celebrada no interior de vocês. Nesse fim de semana, 

particularmente, eu lhes convido a não se deixar perturbar pelos eventos que se precipitam na superfície de 

seu mundo. Eles não representam nada senão a inteira revelação de sua divindade. Quaisquer que sejam as 

perturbações de seus corpos, como no corpo da Terra, nenhum elemento pode perturbar o que vocês são, e é 

justamente nesta confrontação que chega a grandes passos que se encontra em vocês a Verdade que não 

passará jamais. 

 

Eu sei, como eu lhes disse, que vocês são inumeráveis hoje a serem alinhados com seu ser eterno, com a Luz 

verdadeira, e é neste estado que as vicissitudes desse mundo não podem tocar o que quer que seja em sua 

eternidade. Lembrem-se que sua presença em seu templo, em seu coração, é essencial, a fim de lhes permitir, 

como a cada um de meus filhos, de não serem desestabilizados nem afetados pelo curso da história desta 

revelação que toca seu fim. Existem em vocês inumeráveis razões de ver a Verdade e não as imagens desse 

mundo; quaisquer que sejam suas dores, lembrem-se que isso é passageiro e lhes promete justamente o 

retorno de sua eternidade, lhes promete a sua própria ressurreição, como fez meu Filho no terceiro dia de sua 

crucificação. 

 

Aqueles que dirigem ainda por pouco tempo os negócios desse mundo decidiram, de maneira firme, não 

escutar minha presença e meu Apelo, não escutar os sinais celestes que, portanto são perfeitamente 

conhecidos deles, a fim de contrariar de maneira fortemente ilusória e detestável o que eles pensam poder 

evitar: o retorno da Luz. 

 

Eu conto com cada um de vocês para estabelecer em sua eternidade e na Verdade onde tudo é só Amor, Luz e 

onde nenhuma escuridão pode subsistir, a fim de lhes fazer ver claramente a diferença entre sua verdade 

interior e a cena desse mundo que toca a sua resolução final. 

 

Como nós temos dito, o conjunto da Confederação Intergaláctica está pronto a acolhê-los, a sustentá-los, 

quaisquer que sejam os elementos desse mundo. “Vigiar e orar” toma hoje todo seu sentido, não para salvar o 

que quer que seja do efêmero, mas bem mais para lhes afirmar na Eternidade e na Verdade. 
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Em seu ser interior, nada pode ser afetado, realmente e concretamente. Também eu venho convidá-los nesse 

dia, e voltarei se isso for necessário em não importa qual momento, a fim de consolidar isso que vocês estão 

prestes a descobrir em vocês, lhes distanciando definitivamente das manipulações e dos horrores desses que 

pensam poder fazer recuar o retorno da Luz – vocês sabem, não há nada. 

 

Muitos de vocês já viveram o que foi anunciado nos primeiro dias de seu mês de abril; eu sei que muitos de 

meus filhos ainda não foram tocados, apesar da Graça do Sol. Vocês sabem talvez, como eu lhes havia dito que 

vocês têm observado o que acontece no Sol, que muitos eventos vão se produzir durante esse fim de semana 

pascal. Lembrem-se a história de meu Filho, entreguem seu Espírito entre as mãos do Pai, entre as mãos da 

Fonte e da Luz que vocês são, e nada poderá afetá-los. Ao contrário, eu diria, quanto mais o barulho do mundo 

e a desordem crescer, tanto mais vocês crescerão em força interior e em verdade, hoje mais do que nunca. 

 

As Radiâncias Arcangélicas estão aí para lhes sustentar, para lhes afirmar, para lhes mostrar sua verdade. Não 

se deixem desviar ou seduzir por qualquer medo ou por qualquer evento histórico que toma lugar desde esse 

dia na superfície desse mundo. Sejam a paz e estejam em paz, mesmo que o mundo hoje não lhes mostre a paz; 

isso só representa os últimos sobressaltos das forças opostas à Luz que não tem mais nenhum poder. 

 

Somente seu coração pode inspirá-los e lhes mostrar o que é verdadeiro. Nada disso que aparecerá a seus 

olhos, nada que vai se desenrolar em muito poucas horas pode afetar sua eternidade. Eu não lhes peço nada 

senão de estar em vocês mesmos, não na aparência do personagem que vocês têm jogado até o presente, mas 

verdadeiramente em sua Verdade eterna. Meu Filho lhes disse que não eram desse mundo, mas que estavam 

sobre esse mundo; hoje isso vai tomar todo lugar, e de suas escolhas, de seu deslocamento de consciência, 

resultará o que deve ser para cada um de vocês. 

 

Meu Manto Azul da Graça já lhes cobre em certos momentos, nessas semanas que vem se decorrer. Dentro de 

alguns dias, isso vai se reforçar desde agora na medida em que a cena do mundo será devastada. Vocês 

encontrarão em seu ser a última Verdade, se isso ainda não foi feito. Isso lhes é prometido, isso lhes está 

assegurado, porque isso é evidente; não pode ser de outra maneira desde agora. 

 

Aqueles que pensam ainda controlar o mundo sabendo pertinentemente o que se desenrola, então eles 

imaginam poder ir contra o que quer que seja desta Evidência que se instala. Eles buscam lhes conduzir pelo 

medo em outros lugares que não o que vocês são, outros lugares que não o Amor. Mais do que nunca as 

palavras do Comandante, o medo ou o Amor, devem se imprimir em vocês e se manifestarão em vocês, lhes 

trazendo a cada minuto de sua vida, nesses tempos particulares, a possibilidade de se recentrar, se eu posso 

dizer, de alinhá-los, e de lhes encontrar enfim com um estado permanente de bem-aventurança, de Paz e de 

Amor, vindo apaziguar seus irmãos e suas irmãs que não tem ainda recebido a iluminação de meu apelo. 

Nenhum elemento de seu mundo exterior poderá lhes sustentar, somente seu coração poderá. Vigiar e orar; 

quer vocês sejam só, quer vocês estejam em grupo, isso não faz diferença. Cada hora que passa, a partir da 

hora em que eu me exprimo agora, verá se cumprir numerosas profecias, que foram dadas no seio de meus 

filhos que me seguem como no seio de meus filhos que me ignoram ainda e que portanto encontraram a 

Verdade, qualquer que seja sua cultura, quaisquer que sejam suas tradições, qualquer que seja sua religião. O 

tempo chegou de cantar a glória da Ressurreição. 

 

Existe apenas um lapso de tempo extremamente reduzido entre os eventos que se desenrolam agora e meu 

Apelo. Eu lhes convido à maior firmeza interior, a libertação de tudo o que é mais importante ao coração, mas 

que é só efêmero e que é passageiro, não para lhes desviar de seus irmãos e de suas irmãs, não mais para 
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ignorar os laços familiares ou isso que liga vocês ainda a esse mundo, mas para ver sua fatuidade, ver sua 

inutilidade, porque está em vocês se colocarem no Coração do Coração que lhes trará o que vocês têm a trazer 

para o olhar do mundo, o olhar de seus próximos. 

 

Somente sua radiância coloca fim as dúvidas e aos medos em torno de vocês; as palavras não serão de 

nenhuma ajuda. Não há mais ninguém a prevenir, a informar, mas justamente a experimentar a si mesmos nos 

eventos desse mundo e em sua interioridade. Vocês constatarão, aliás, na medida em que o conjunto desta 

cena final se desenvolverá sob seus olhos, vocês constatarão por vocês mesmos que o Fogo Ígneo de seu 

coração, de sua Presença, se intensificará desde o momento em que vocês aceitarem não jogar o jogo do medo, 

o jogo do sofrimento. É nisso que reside sua força desde agora. 

 

As certezas de seu mundo exterior vão se apagar umas após as outras num lapso de tempo extremamente 

curto. Só restará a verdade do coração, meu Manto Azul da Graça e seu acesso cada vez mais patente as 

realidades multidimensionais livres. Nesse momento mesmo vocês vivem a Ascensão de seu corpo; isso é vivido 

por numerosos de vocês e viverá cada vez mais frequentemente, mesmo fora das Radiâncias Arcangélicas e da 

Confederação Intergaláctica. 

 

Lembrem-se dessas palavras porque elas serão seu salvo-conduto, seu guia para lhes orientar o coração e não 

mais serem perturbados nem afetados. Paradoxalmente, a alegria vai crescer no interior de vocês e vocês 

compreenderão muito rápido que isso não é um paradoxo, mas que é a própria Ascensão que se desenrola, 

segundo sua forma, segundo sua atribuição, segundo sua fé e sua esperança, eu diria. 

 

O dia do arrependimento, vocês sabem talvez, tem frequentemente sido ilustrado na história desse mundo 

pelo período de Pentecostes. Hoje isso é diferente neste ano e isso se joga no período pascal em que há uma 

concordância total nas diferentes religiões, neste período, celebrando, é claro, não os mesmos eventos, mas eu 

diria, a mesma consciência, a hora do retorno para casa, atravessando o deserto, a Crucificação e a 

Ressurreição, tudo isso ao mesmo tempo e na mesma verdade. Somente seu ponto de vista e o deslocamento 

de sua consciência lhes fará sorrir ou chorar, lembrem-se disso, a cada minuto agora. 

 

Evidentemente, eu tentarei o mais possível de lhes informar o progresso de sua Luz, de sua eternidade. Mesmo 

no silêncio desse fim de semana pascal, seu coração está vivo, seu coração pede apenas uma coisa, é substituir 

tudo o que consiste seu efêmero em suas alegrias e em suas penas, a fim de transmutar definitivamente na 

verdade de seu coração. O Manto Azul da Graça, nesse fim de semana, vai se manifestar cada vez mais 

frequente, desde o momento em que vocês voltarem seu olhar sobre o essencial e não sobre o cenário da 

história que não representa nenhuma espécie de importância em relação a sua eternidade. É isso que vocês 

descobrirão nesse momento, se isso ainda não foi feito, com uma certeza sempre cada vez maior. 

 

Eu estou próxima, nesses dias que vem decorrer, de maneira cada vez mais visível à um número de vocês, para 

lhes confortar e lhes afirmar em vocês mesmos. 

 

A mecânica solar, a mecânica celeste, a mecânica da Terra passando e se desenvolvendo nas condições ideais, 

então não se deixem perturbar por aqueles que recusam o Amor e aqueles que recusam a Paz. A Paz eterna 

não tem de ser conquistada, ela tem justamente que ser experimentada e vivida em seu templo interior. Vocês 

encontrarão todas as fontes que lhes são úteis, não se preocupem com nada mais. O que quer que chegue a 

seus ouvidos, a seu olhar, não se deixem perturbar nem mesmo desestabilizar. Ao contrário afirmem-se em sua 

sede de Eternidade, afirmem-se na verdade de sua eternidade, na verdade do Amor e vocês se provarão a 
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vocês mesmos, qualquer que seja a negação ainda de seu personagem, na verdade eterna de sua ressurreição e 

de sua ascensão. 

 

Eu lhes convido então desde já a se desarmar de suas proteções, de seus medos, as armas da dúvida, que não 

representam nenhum poder em face do Fogo Ígneo do coração que vai arrebentar em algumas horas sobre a 

Terra. Façam o que vocês fizerem, mas, sobretudo sejam quem vocês são, permanentemente agora. Vocês não 

têm mais que duvidar do que quer que seja vocês têm justamente que atravessar a história desse mundo, neste 

período. 

 

Eu vim simplesmente encorajá-los, e também lhes dizer que realmente tudo está cumprido e tudo se desenrola 

nesse momento mesmo, nessas horas, nesses dias. É claro e como isso havia sido anunciado, ninguém conhece 

a data, mas existem inúmeros sinais, inúmeros aniversários neste fim de mês de abril, e, sobretudo no mês de 

maio, que lhes orientarão não em direção de uma certeza, mas em direção a uma evidência, levando vocês 

sempre mais para remover o que lhes impede, isso que lhes pode ainda até mesmo obstruir sua lucidez. 

Tenham fé, tenham confiança. A Luz vai lhes chamar, não a fim de punir o que quer que seja, mas a fim de 

convidá-los a desapegar definitivamente do que lhes impede.  

 

Não temam por seu corpo, não temam pelo que vocês são não temam por seus irmãos e suas irmãs, onde quer 

que estejam sobre a face deste planeta, porque vocês sabem, e vocês descobrirão se isso já não está feito, de 

maneira interior, que cada elemento está em seu justo lugar e que é tempo agora, para aqueles que 

escolheram a escuridão, de ver realmente o que eles são, o que eles recusam ser. 

 

O conjunto da Confederação  Intergaláctica está alinhado e ora conosco, não para conceder-lhes qualquer 

pedido, mas, aí também, para afirmar a Verdade então de que a Ilusão desse mundo toca seu apogeu. 

 

...Silêncio... 

 

Eu lhes disse, eu tentarei fazer um ponto com vocês, não tanto sobre o cenário desse mundo que lhes é 

conhecido, pois anunciado em todas as profecias, simplesmente isso se desenrolará em tempo muito mais 

reduzido, de maneira simultânea, se posso dizer. Então não se inquietem na importância das desordens, elas 

não são nada ao olhar da eternidade, elas não representam mais nada senão alguma coisa que morre e se 

distancia de vocês muito rapidamente. Qualquer que seja o Fogo que se manifesta em sua consciência sobre a 

superfície da terra, ele é apenas a expressão do Fogo Ígneo, em qualquer aparência que seja e em qualquer 

desordem que seja, a fim de dar lugar para meu Apelo que se aproxima cada dia, cada hora agora. 

Como vocês sabem, o anúncio de Hercóbulus é iminente, sua visibilidade também, é por isso, aliás, que aqueles 

que são opostos a Luz, por medo, jogam de alguma forma seus últimos jogos e baixam suas últimas cartas. 

 

Não se deixem perturbar, vocês são a Verdade, vocês são o Caminho, vocês são a Vida, eterna, é isso que se 

conscientiza em vocês. Para aqueles que ainda tiverem seja dúvidas, medos, sofrimentos, que eles estejam 

ligados a seu corpo, que estejam ligados a seus parentes, que eles estejam ligados simplesmente a um déficit 

de iluminação da Verdade, é justamente a Verdade que lhes ilumina nesse momento mesmo e que lhes mostra 

os últimos obstáculos, em vocês ou sobre esse mundo, que estão sendo abalados em suas fundações. Não se 

demorem nisso, isso passa e passará cada vez mais rápido até segunda-feira. 

 

Eu lhes convido ao Amor, eu lhes convido a amar, sem se ocuparem de nada mais. Os eventos mesmo desse 

mundo só poderão reforçar vocês nisso e lhes incitar sempre mais a ser a Verdade. Nenhuma resistência pode 
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se manter diante da Verdade. Que isso seja uma resistência de seu corpo, que isso seja uma resistência de sua 

consciência efêmera que não viu ainda, isso se transcende nesse momento. 

 

...Silêncio... 

 

Nós nunca estivemos tão próximos de vocês, vocês nunca estiveram tão próximos de vocês mesmos, em sua 

eternidade. Então eu me dirijo a cada um vocês, pelas palavras, pelos sinais, por minha Presença, pelo Silêncio 

de seu coração, pelo Fogo Ígneo; eu toco vocês nesse momento mesmo, onde quer que vocês estejam. Esse 

não é o meu Apelo, mas isso é a certeza de minha presença e do desenvolvimento perfeito do término da 

história desse mundo. É sua ressurreição e é sua ascensão, é seu renascimento na Eternidade que se joga nesse 

momento, antes mesmo, antes mesmo do meu Apelo e antes mesmo da visibilidade dos sinais celestes. 

Aproveitem então tudo o que pode ainda lhes perturbar, não para vocês saberem, mas para ver claramente, 

sem faz de conta e sem enganação. 

 

É tempo de manifestar esta Eternidade, esta Alegria eterna. É assim que vocês servirão o conjunto da criação, o 

conjunto desse mundo, isso é porque vocês assistem a Ascensão da Terra nesse momento mesmo. 

 

Amem-se uns aos outros, o que quer que façam, o que quer que fizerem, o que quer que tenham feito. Passem 

além dos gritos de sua pessoa, e, sobretudo, perdoem, porque perdoando, vocês liberarão tanto vocês quanto 

os outros de qualquer laço que seja, de qualquer história que seja. Sejam justos e verdadeiros, em cada 

circunstância. 

 

Não esqueçam, sobretudo, que depois que o Fogo os tocar, bebam enormemente, permaneçam tranquilos, 

permaneçam em seu coração, porque nós estamos todos aí, em seu coração, em seu fogo de alegria. Quaisquer 

que sejam os fogos desse mundo, eles são apenas uma paródia, eles são uma tentativa desesperada de lhes 

conduzir aos mundos da Ilusão, e vocês sabem, muito bem que isso não é possível, que isso não pode durar. 

Qualquer que seja sua instalação na facilidade desta vida, vocês sabem que não é a Verdade, é isso que vocês 

têm a ver talvez ainda, mas o que quer que vocês tenham a ver ou a viver, estejam seguros, nós estamos aí em 

seu coração, que meu Manto Azul está a sua disposição desde agora, que o Fogo de seu coração se ativará 

desde o instante em que vocês se coloquem vocês mesmos em seu coração, ignorando seu corpo e todo 

efêmero, lhes permitindo então assumir melhor, superar melhor, viver melhor em toda liberdade. Isso vai ser 

verdadeiro em algumas horas e isso será cada vez mais verdadeiro desde agora. 

 

Eu lhes agradeço por me ouvir, eu lhes agradeço suas orações, eu lhes agradeço sua sinceridade e eu rendo 

graças a sua eternidade. Então eu abençoo cada um de vocês neste instante solene a fim que sua vestimenta de 

Luz, seu corpo de Existência esteja diante de vocês e lhes mostre a inefável verdade de sua ressurreição. 

 

Eu lhes abençoo neste instante, eu lhes abençoo a cada minuto desde que vocês se voltem em direção a mim, 

eu lhes abençoo em cada circunstância que seu efêmero tem a viver, eu abrigo todos sob meu Manto Azul, eu 

abrigo vocês todos em meu coração como vocês me acolhem em seu coração, e como vocês acolhem cada um 

de seus irmãos e irmãs, como cada um de vocês que jogam talvez ainda os jogos confusos, ignorando a Luz. 

Digo como meu filho: “Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem”, mas vocês, vocês sabem, porque vocês o 

vivem.  
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Eu amo vocês e eu os abençoo. Que estas minhas palavras sejam o reconforto nesse fim de semana pascal, 

nesse dia de arrependimento. É um passo importante que se cruza a fim de lhes mostrar que não tem nada a 

fazer mais senão estar aí onde vocês estão, em sua vida como em seu coração. 

 

Eu os amo. Eu saúdo cada um de meus filhos. Que ele jogue ainda o jogo do efêmero ou que ele se instale em 

sua eternidade, eu não faço diferença porque eu vejo além de toda aparência, como eu lhes convido a fazer. 

Não há outro inimigo senão a Ilusão, não há outro inimigo senão o que é passageiro, e que passa desde agora 

cada vez mais rápido. 

 

Eu pararei aí minhas palavras e eu voltarei também quantas vezes for necessário, eu já lhes disse, mas eu lhes 

avisarei na véspera da minha intervenção a fim de que vocês estejam todos, no momento de minha 

intervenção, presentes em si mesmos, presentes na Luz. E Eu lhes digo então até breve antes de meu Apelo se 

isso for necessário. 

 

Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra e eu lhes coroo de Graça. 

 

Na Verdade, eu honro sua presença e eu lhes digo até breve. 

 

...Silêncio... 

 

 

*** 

 

 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/04/14/marie-jour-de-la-repentance-14-avril-2017-13-heures/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/04/14/marie-jour-de-la-repentance-14-avril-2017-13-heures/
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MARIA - TEOFANIA - 22 de abril de 2017 
 

Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra. Eu saúdo cada um de meus filhos, presentes em si mesmos neste 

instante, em qualquer lugar desta terra. Filhos bem-amados, eu venho previní-los de que eu voltarei quando for 

necessário durante este período que será vivido em sua intimidade e em sua presença. 

 

...Silêncio... 

 

Eis-me aqui novamente entre vocês para lhes anunciar a Teofania. A Teofania é, eu espero para muitos de 

vocês, o momento de viver a verdade do Cristo e a verdade de sua eternidade. Nesse momento mesmo, minhas 

graças e minhas bênçãos se depositam em cada um de vocês e sobre vocês a fim de conduzi-los em seu 

reconhecer a Verdade, no silêncio de seu coração, no silêncio da Eternidade. 

 

...Silêncio... 

 

Como nós lhes dissemos depois de numerosos meses, vocês estão agora entrando de pleno coração nos 

eventos anunciados por todos os profetas, em qualquer tradição, em qualquer origem que seja. Esta Teofania 

representa para cada um de meus filhos, quer reconheçam ou não, uma graça, uma graça eterna de seu próprio 

reconhecimento para cada um de vocês, isso representa uma última advertência para viver a Graça em vez da 

divisão, para restabelecer a primazia da Eternidade em qualquer futuro desse corpo que seja, qualquer que seja 

sua vida, quaisquer que sejam seus apegos residuais ou restantes. 

 

A Radiância de meu Coração Imaculado já se juntou à vocês na última Radiância Arcangélica, de maneira 

improvisada e se realizará desde agora cada quinta-feira a partir das 20:00 hs (15:00 hs – hora de São Paulo – 

Brasil). Numerosos entre vocês perceberam já as modificações de seu coração e de sua consciência, desde às 

19:00 hs (14:00 hs – hora de São Paulo – Brasil), na última quinta-feira. Será a mesma coisa desde agora para 

cada Radiância, para cada um de vocês, alinhados ou não, abalando vocês, para alguns de vocês, no mais 

profundo de suas certezas e de suas crenças, liberando-os então do que vocês puderam crer, disso que vocês 

puderam imaginar, tornando-os livres, definitivamente. 

 

Hoje mesmo, nós vivemos esse coração do coração, e isso durará, vocês sabem, durante toda hora em que eu 

estarei com vocês, como vocês estão comigo. 

 

...Silêncio... 

 

Essas Teofanias representam o anúncio da Luz, de seu retorno, de seu estabelecimento e de seu reino, 

quaisquer que sejam as vicissitudes que restem a percorrer nesse mundo para se cumprir, de maneira visível 

para todos, a liberação do confinamento, da ilusão da matéria. 

 

...Silêncio... 

 

O Arcanjo Miguel lhes havia anunciado: ele semeará as terras e o mar, desde a próxima semana que segue a 

semana santa que termina, após a Ressurreição do Cristo, vai levá-los a serem confrontados, cada um em sua 

vida, com a verdade da Luz e a verdade da ilusão desse mundo, de seus apegos, de suas crenças, tudo o que 

lhes dá sofrimento na superfície desse mundo. O Amor não conhece o sofrimento, a Liberdade não conhece o 
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confinamento, e vocês são os seres de Amor e de Liberdade. À cada um é oferecido hoje reencontrar o que é 

sua essência: o Caminho, a Verdade e a Vida. 

 

Todas as portas estão grandemente abertas, lhes dando a ver que não há nenhuma porta, a não ser a de suas 

crenças e de suas defesas em si mesmos, nisso que vocês vivem, nisso que vocês possuem. 

 

...Silêncio... 

 

Em muito pouco tempo, a inutilidade das possessões quaisquer que elas sejam, lhes aparecerá claramente em 

sua vida, e isso na escala coletiva. Eis que há algumas semanas, eu lhes ordenei olhar o Sol, olhar o céu, e, 

sobretudo de olhar em vocês, a fim de descobrir a Verdade que agora não poderá mais ser ignorada por mais 

longo tempo, para qualquer consciência sobre esta terra. 

 

...Silêncio... 

  

Vocês estão, nesse momento, no lugar que é seu para viver a perfeição de seu retorno na Luz, seu retorno na 

Eternidade. 

 

Numerosos de vocês já viveram, quando da precedente Radiância, esta Teofania; haverá outras, cada quinta-

feira e neste instante. 

 

É o momento em que lhes aparecerá, se isso já não foi feito, que todos os conhecimentos que vocês adquiriram 

e tudo o que adquiriram mesmo desta vida, não representam nada mais do que alguma coisa que é passageira 

e que se extingue já, liberando seu coração de sua impureza de sofrimento e de medo, liberando seu coração 

para aí instalar a verdade de meu Filho, que é sua, a fim de que no momento do meu Apelo, que, eu lembro a 

vocês, pode acontecer de um instante para outro, desde que o sinal celeste será visível e desde que as últimas 

Trombetas soarem de maneira uniforme sobre a terra. 

 

Os eventos desse mundo, tais como eles se apresentam à vocês ou tal como eles se apresentam, não são senão 

distrações que os distanciam de seu coração, levando-os a não voltar sua consciência sobre sua eternidade, 

sobre vocês mesmos, além de toda aparência e de todo jogo. 

 

É tempo agora de ousar ser definitivamente o que vocês sempre foram, o que vocês serão sempre, qualquer 

que seja a dimensão, qualquer que seja a forma ou a ausência de forma. Vocês são convidados ao Banquete 

celeste, o tempo que chega de lavar as roupas no sangue do cordeiro. O tempo chegou de descobrir totalmente 

seu corpo de Existência, de todas as possibilidades da consciência, em qualquer forma ou em qualquer 

dimensão que seja, e isso não se encontrará no exterior, mas no instante em que vocês cessarem de manter o 

que quer que seja desse mundo, real e concretamente, não há nada a largar se isso não for se voltar 

definitivamente com firmeza e certeza ao Coração do Coração. A Teofania os impulsiona a viver isso. Ela lhes dá 

a iluminação necessária para enfim reconhecer a evidência. 

 

O fim da ilusão desse mundo está bem ativado agora. Ele está ativado e não haverá meia volta. É suficiente 

reconhecer isso para largar e aceitar que a divina Providência é sua certeza, que a Luz é sua única defesa que 

não tem necessidade de proteção, nem de julgamento, nem de discriminação, entre isso que vocês chamam o 

bem ou o mal. O Amor está além do bem e do mal, ele é a Verdade, ele é o que vocês são. 
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Então esta Teofania se vive neste instante mesmo. Isso que foi nomeado o Fogo Ígneo é também claro a 

Radiância de meu Coração como de cada uma de minhas irmãs que se dirigem a vocês e em vocês nesse 

momento mesmo, neste instante, lhes convidam a renderem-se em face das últimas resistências, das últimas 

crenças e das últimas ilusões que fazem obstáculo a verdade do Amor. 

 

...Silêncio... 

 

Para aqueles de vocês que observam a Terra, o Sol, os irmãos e as irmãs da humanidade, os eventos do manto 

da Terra, os eventos de seus céus, só podem aceitar e aquiescer a verdade do Amor. Ele vê além dos 

sofrimentos, além desse corpo e além de toda aparência, a verdade de sua eternidade. 

 

As Teofanias são apenas, definitivamente, somente a repetição do cenário final de meu Apelo, lhes dando a 

viver, se vocês se abandonam, uma alegria inextinguível, uma alegria que nada pode cessar, que nada pode 

parar, que se estende ela própria e que não tem nem suporte, nem objeto, nem vibração. Esse é o estado 

primordial do Amor e da consciência, lhes dando acesso a própria anterioridade desse primordial. Isso que 

nossos irmãos orientais chamaram o Absoluto ou o Parabhaman, é apenas o Coração Imaculado, aquele que 

não sofre nenhuma ação e que quer apenas ver o Amor, acima de toda oposição e acima de tudo o que vocês 

chamam o mal. 

 

...Silêncio... 

 

Numerosos de meus filhos revelam hoje com esta nova consciência, esse novo olhar, mesmo que não haja 

palavras para formular o que se vive, porque o essencial é o que se vive e não o que se diz. Muitos de vocês 

hoje mesmo e a cada quinta-feira, vão encontrar a totalidade de sua verdade. Nisso nós nos regozijamos, nisso 

nós os acolhemos, nisso o Cristo só pode aparecer no interior de vocês. 

 

Numerosos de vocês são levados a fusionar totalmente com o Cristo e então para estar renascidos novamente, 

antes mesmo de meu Apelo. Como há numerosos anos, numerosos entre vocês foram chamados por mim 

mesma de maneira individual. 

 

...Silêncio... 

 

Lembrem-se as regras de ouro da simplicidade, da humildade, da transparência, do não julgamento, da 

Unidade. Elas são o testemunho de seu coração reencontrado e despertado. O que vocês têm percebido e 

vivido até o presente, mesmo isso deve se apagar diante da Graça do Amor, porque o Amor entra em graça 

sobre este planeta, em abundância e à disposição de cada um de vocês, desde o instante em que vocês aceitem 

de se desviar de tudo o que faz a dualidade, de tudo o que faz a ilusão desse mundo, mas também de sua 

sedução. 

 

A Teofania é o meio de lembrá-los, isso é algum tipo de antecâmara do Juramento e da Promessa da Fonte que 

lhes está sendo dado a viver por antecipação, antes mesmo de meu Apelo a fim de concretizar isso que é. 

 

Sacrificando assim sua individualidade e sua personalidade, vocês entrarão em pleno coração do coração da 

Ressurreição e em seus mecanismos, em pleno coração da bênção perpétua da Graça e da Luz que é apenas 

Amor e Verdade. 
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Os eventos da ilusão desse mundo vão desde esse dia se acelerar grandemente, colocando-os em face da 

verdade de todos os profetas estabelecidos em todo século e em todo lugar, sobre o futuro desse mundo. 

 

Vigiem e orem, e, sobretudo, permaneçam neste estado de Amor e de confiança, que é o abandono total à 

Graça Divina, o Cristo. Sejam seus divinos imitadores. Além de toda referência histórica, de todo simbolismo, 

encarnem na carne, o Cristo. Isso se produz agora e isso é sua Teofania. 

 

É claro, nós somos perfeitamente conscientes, minhas irmãs e eu, que isso não concerne senão a uma pequena 

parte da humanidade, mas essa pequena parte é tão grande, tão poderosa nas leis do Amor, na lei do Um, que 

o número não pode ser um obstáculo. Meu Filho lhes disse: “Quando vocês estiverem dois ou três reunidos em 

meu nome, eu estarei entre vocês e com vocês me expressando por sua boca”. Isso faz parte do Pentecoste. 

 

A Teofania, para incentivar os eventos históricos, anuncia o retorno de Cristo, é claro, mas antes de tudo o 

nascimento de seu Cristo, surgindo sobre a cena desse mundo. Em um ato de arrependimento, o pecado se 

dissolve, a ressurreição da carne se faz no seio da nova dimensão, aqui mesmo em seu corpo de Existência, em 

seu corpo de Eternidade, fazendo passar à segundo plano as preocupações desse mundo de qualquer natureza 

que seja. Que isso seja em relação a seu corpo, que isso seja em relação a suas finanças, seus afetos, isso não 

representa nada diante da intensidade desta Teofania. 

 

A Luz os chama cada vez mais a cessar seus mundanismos, à cessar de projetar o que quer que seja no exterior, 

de seu retornar em direção a vocês mesmos integralmente agora, de não mais depender de um conhecimento 

nem de quem quer que seja a fim de servir com a mesma equanimidade com a mesma alegria e a mesma bem-

aventurança. 

 

Nós estamos conscientes também de que numerosos entre vocês oscilam ainda entre este estado de beatitude 

e o estado de medo habitual. Que isso venha do corpo, que isso venha de suas crenças, pouco importa. Deixem 

simplesmente esta Teofania estabelecer-se em vocês a fim de que o Fogo Ígneo lhes deposite o  mais próximo 

de sua eternidade, a fim de lhes demonstrar e de lhes mostrar que as ilusões desse mundo não tem mais do 

que um tempo e só vão passar, e que não existe nenhuma satisfação durável no seio desse mundo, em relação 

à verdade da eternidade e em satisfação do eterno Amor. 

 

...Silêncio... 

 

Aproveitem desses momentos de Teofania, assim como dos momentos em que a Luz lhes chama mais 

ruidosamente do que de hábito, para cessar seus medos, suas ocupações, seus interesses nesse mundo, sem o 

rejeitar, mas inclusive para vê-lo desde sua eternidade, porque é, sobretudo o que não é. Um mundo sofredor 

que não conhece o Amor, um mundo limitado e confinado não pode conhecer o Amor se este não está na 

projeção. O Amor do qual nós fazemos referência, é, claro, que muitos de vocês vivem já pelas Coroas, pelas 

vibrações, pela Onda de Vida, por suas comunhões, suas fusões e as diferentes etapas de processos vibratórios 

e de consciência que lhes foram anunciados claramente. 

 

Se vocês ainda têm necessidade de muletas no seio da ilusão, então sirvam-se delas. Mas observem, 

fundamentalmente, que o que vocês são não necessita de nenhuma muleta, vocês são a certeza da Verdade. 

Todo o resto é passageiro e só traz perturbações. Isso, muitos de vocês já se deram conta e provaram algumas 

vezes as dificuldades para se entregar totalmente a sua eternidade. E, portanto, todas as soluções se 

encontram aqui, vocês estarão cada vez menos no seio do mundo exterior, que isso seja para sua alimentação, 
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que isso seja para sua segurança, que isso seja para se aquecer, que isso seja para se distrair. Tudo isso vai 

desaparecer da tela de sua vida de maneira estrondosa, em muito pouco tempo agora. Isso pode se produzir 

desde agora em cada minuto, e de maneira mais forte desde o instante onde Miguel terá semeado os mares. 

 

Então os demônios lhes aparecerão em sua nudez e em sua estupidez. O Amor lhes aparecerá em sua glória e 

em sua beleza, assim como em vocês como ao redor de vocês, como para cada um de seus irmãos e suas irmãs. 

Então não julguem, observem simplesmente o que é, o que acontece e o que surge, colocando fim a toda 

dualidade, a toda vontade de julgamento ou de acusação do que quer que seja ou de quem quer que seja, se 

estabelecendo na firmeza mais sólida que possa existir e que não é desse mundo, e que, portanto, entra em 

manifestação nesse mundo. 

 

...Silêncio... 

 

O Manto Azul da minha Graça lhes acompanha desde agora assim como esse Fogo Ígneo, não somente durante 

as Teofanias, mas nós esperamos, cada dia de maneira cada vez mais insistente e permanente, colocando fim a 

toda dúvida, colocando fim a toda interrogação disso que está agora presente sobre o mundo, a finalidade da 

Revelação, das imposturas, das mentiras, das fraudes próprias desse mundo, deixando lugar à iluminação da 

Luz e à transmutação do Amor, aquele que não conhece nenhuma contingência de forma, nenhum laço 

humano, lhes assegurando a Liberdade eterna, lhes assegurando a Alegria. E nesta Alegria, o que pode talvez 

ser necessário mais? Tudo é em abundância: sua nutrição, como suas respostas. Neste espaço, há a Evidência e 

a Verdade: não há lugar para outra coisa. 

 

Então desde agora, meu Manto Azul da Graça lhes cobre, cada um, onde quer que estejam. A Radiância de meu 

Coração Imaculado se dirige a seu coração, acompanhado do Coro dos Anjos e do Espírito do Sol. O Impessoal 

se revela então totalmente, colocando fim ao cenário da Ilusão, lhes tornando prontos ao meu Apelo e a seu 

abandono final. 

 

A Ressurreição, eu o disse, está já bem avançada para muitos de vocês, levando os últimos ajustes, se posso 

dizer, não tanto de vida, mas pelo contrário de posicionamento disso que vocês são em eternidade, lhes dando 

a ver o personagem que vocês eram ainda ontem ou anteriormente, com amor e com compaixão, e isso é viável 

para cada um de vocês que se verão no seio de sua ilusão, lhes dando a ver além das aparências, além dos 

sofrimentos, além de todos os jogos possíveis nesse mundo. 

 

Então acolham sem restrições, acolham sem perguntas, acolham em toda liberdade a liberdade do Amor que 

não têm o que fazer com o que vocês acreditam ser esse mundo, em qualquer posição que vocês tenham vivido 

ou que vocês vivam ainda. Não há outro meio, vocês sabem de se reencontrar, não há outro meio de ser 

liberado. 

 

O mecanismo ascensional da Terra que já começou, como eu havia dito há agora alguns meses, vai tocar 

efetivamente seu ápice. Este ápice será tocado desde o fim da próxima semana, colocando às claras os 

complôs, as manipulações, os sofrimentos e os medos que conduzirão esse mundo a esse momento específico, 

tal como foi anunciado por meu Filho, pela caneta de João. 

 

Então sim, mais do que nunca, vigiem e orem. Mas não se isolem, não se colocando no escuro, ouçam, mas 

estando plenamente vivos, portando a boa nova, não do fim da Ilusão – que não representa nada -, mas a glória 

da Ressurreição. A própria glória da Ressurreição coloca fim nisso que pode restar de ilusões, de crenças, de 
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mental, de apego e de medos. Abram-se largamente e observem dentro de vocês. Observem-se, banhem-se no 

Manto Azul da Graça, banhem-se na Luz da Verdade e na Luz do Amor. 

 

De que vocês têm necessidade? Nem de uma forma nem de uma dimensão, nem de uma existência trancada, 

separada; aí está a última Verdade, não há nada, além disso. Assim é a Teofania. Ela passou as palavras, ela 

passou as vibrações, mesmo que muitos de vocês tenham sentido esse Fogo Ígneo atravessar seu coração, de 

trás para frente e de frente para trás, essa quinta-feira que passou. Isso lhes é oferecido centuplicado hoje, e a 

cada quinta-feira isso será oferecido centuplicado em relação simultaneamente a anterior, colocando fim a 

todo sentido mesmo de uma medida de Amor, colocando fim a toda restrição a este Amor. 

 

Vigiem e orem. Sirvam cada um. 

 

O que quer que a Vida lhes dê a viver nesses momentos, quaisquer que sejam as perdas ou quaisquer que 

sejam os ganhos, isso não representa nada em face do que vocês são. Nesse Fogo Ígneo que eu dirijo ao seu 

coração, se encontra o inefável onde nenhum medo pode brotar, onde unicamente o ego pode limitá-los e 

impedi-los, por muito pouco tempo ainda, de aceder a isso. 

Como vocês sabem, o conjunto da Confederação Intergaláctica está o mais próximo de vocês já desde 

numerosas semanas, se revelando cada dia um pouco mais a seus olhos estupefatos. Não sejam distraídos pelo 

ruído do mundo, por suas guerras; não sejam distraídos por suas penúrias, quaisquer que sejam. A única força 

nesse momento está em vocês e em mais nenhuma parte. 

 

No Amor, não há nada a conquistar, não há nada a alimentar porque o Amor é a alimentação e as conquistas 

permanentes, não dependendo, vocês sabem, de nenhum de vocês, de nenhum tipo de vontade, nem mesmo a 

mais espiritual, nem de nenhum desejo. Porque o Amor não será jamais um desejo, jamais uma conquista, mas 

justamente um reconhecimento da Evidência, para além de todos os filtros que constituem a pessoa – que 

desaparece ela também agora. 

 

...Silêncio... 

 

A Teofania é também a sequência lógica do arrependimento, para muitos de meus filhos que viveram em toda 

parte sobre este planeta em diferentes momentos, e que continuam ainda a se produzir. 

 

...Silêncio... 

 

O Fogo do Amor, esse Fogo Ígneo, vem agora pulverizar e dissolver totalmente isso que vocês acreditam 

manter. Lembrem-se, meu Filho disse: “Aqueles que quiserem salvar sua vida, sua vida a perderão”. E aqueles 

que aceitarem o que a Vida lhes der removendo sua individualidade, encontrarão a Eternidade. Nada além 

disso pode ser comparável a isso e não vale isso. 

 

Não esqueçam que a Graça lhes está aberta, vocês podem me chamar como cada uma das minhas irmãs e 

muitos entre vocês, em outros lugares, por intermédio do Canal Mariano, foram contatados e são vistos 

irradiados de Amor por uma de minhas irmãs ou mesmo eu. Isso é também possível, claro, para os Anciãos 

como para os Arcanjos, mas isso é muito mais fácil partindo de nós porque o Coração Imaculado, nesse mundo 

tão degenerado, é o apanágio da mulher, o que nós temos chamado de Feminino sagrado, que entra em 

manifestação pela graça do Masculino sagrado, lhes fazendo reunir o Andrógino Primordial onde nenhum sexo, 
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nenhuma aparência é necessária para discriminar quem quer que seja, aí onde não há aparência entre o que 

vocês chamam homem e mulher, filho, inimigo ou amigo. 

 

...Silêncio... 

 

Então minhas irmãs se juntam a mim. O conjunto das Estrelas desde agora inicia esse coração do coração com 

cada um de vocês. Banhem-se no Manto Azul da minha Graça, banhem-se no Fogo Ígneo. Esse Coração 

Imaculado que se dirige a seu coração, lhes faz descobrir que claro, seu coração não pode ser senão imaculado, 

como o meu e como cada um de seus corações. Nenhuma escuridão pode manter-se, nenhuma resistência 

pode manifestar seu desacordo com a Verdade, desde o instante em que vocês aquiescem, desde o instante em 

que vocês observam aí onde é preciso, mostrando a vocês mesmos que vocês não são mais seduzidos pelas 

miragens desse mundo, porque isso que dá os prazeres e os desprazeres. A Alegria está aí, totalmente, neste 

instante. 

 

...Silêncio... 

 

Recolhamo-nos juntos, agora que minhas irmãs estão juntas a mim, e formemos juntos um círculo de Amor e 

de Liberdade ao redor de toda esta terra, pedindo simplesmente que a verdade do Amor e sua Graça surjam 

em cada um, no seio mesmo de sua manifestação nesse mundo. 

 

Então, eu lhes digo hoje com minhas irmãs: “Elevem seus corações”. Cada um de meus filhos é digno do Cristo, 

cada um de meus filhos está aí, neste instante, em seu coração. 

 

...Silêncio... 

 

Então eu os saúdo, cada um de meus filhos cheios de Graça, e eu lhes digo: “o Senhor está convosco”. E eu lhe 

digo: “Você é abençoado, como cada um é abençoado”. 

 

...Silêncio... 

 

O fruto de seu coração é abençoado e é isso que você é. 

 

...Silêncio... 

 

Eu lhe dou o dom da Graça. Eu dou a cada um de vocês a mesma comunhão, a mesma eucaristia. 

 

...Silêncio... 

 

Eu dou a cada um de vocês a mesma Teofania. 

 

...Silêncio... 

 

Então eu lhe convido agora a ficar em silêncio. Minhas irmãs e eu mesma também ficaremos com você durante 

a hora concedida. Evidentemente eu voltarei desde que possível, em função das circunstâncias desse mundo e 

do progresso do surgimento de seus corações, a fim de acompanhá-los o mais próximo em seu renascimento, 

em sua ressurreição e em meu Apelo. Eu os chamo já desde logo, todos aqueles entre vocês que me ouvem, 
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para juntarem-se as moradas de Eternidade, as moradas da Paz. Eu lhes convido também a não refrear nada 

deste Amor que é, de deixar livre lugar para Aquele que já está aí. 

 

...Silêncio... 

 

Você é Amor, todo o resto é passageiro; você é Verdade, todo o resto é falso; você é Alegria, colocando fim a 

toda incompletude e a todo desejo. Você é completo, neste instante. 

 

Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra. Eu lhes digo muito rápido. Eu lhes deixo agora aproveitar e viver a 

radiância de meu Coração Imaculado. Eu lhes deixo viver em silêncio a paz do coração, e eu dou a cada um de 

vocês minha bênção e esta paz do coração. 

 

Então comunguemos juntos. Eu lhes digo até breve. Vão em paz, em seu Coração do Coração. Nós 

permaneceremos com vocês até que esta hora seja decorrida e não esqueçam jamais que desde agora não 

existirá mais nenhum recurso em face a todas as circunstâncias de sua vida: esse recurso é seu coração. Todo o 

resto não representará senão os pontos mortos, sem nenhuma utilidade. 

 

Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra. Eu os amo. 

 

...Silêncio... 

 

Fiquemos juntos silenciosamente agora, até o fim desta hora. 

 

...Silêncio... 

 

 

*** 

 

 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/04/23/marie-theophanie-22-avril-2017-13-heures/ 
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Eh bem, caros amigos, estou extremamente contente de encontrá-los neste lugar a fim de estar com vocês. 

Vocês sabem que para mim é sempre um grande prazer estar em companhia de meus irmãos e minhas irmãs 

de carne, que ainda estão na carne.  Assim eu venho sobretudo, e como eu já disse, nestes tempos, sobretudo 

para tentar regular finamente suas interrogações que podem restar, e tentar ajudá-los a se situarem, de algum 

modo, além de vosso intelecto e de vosso mental, em meio à vossa eternidade. Portanto a cada vez que vocês 

tiverem questões, quer elas sejam escritas ou orais, eu intervirei certamente, e eu dialogarei com vocês. 

Assim antes de começar, eu lhes apresento todas as minhas bençãos e todo meu Amor, e nós faremos juntos 

um momento de comunhão, se posso dizer, a fim de nos instalarmos em um espaço de paz propícia à resolução 

de suas interrogações. 

… Silêncio… 

Então antes de escutar suas questões, eu tenho duas pequenas coisas que são independentes das questões, 

mas que se inscrevem no desenrolar do que vocês têm a viver nestes tempos.  Vocês sabem que no 2 de abril 

vocês terão a intervenção da santa Trindade, porque as energias vão novamente transpor um patamar, se 

vocês preferem, e vocês vão constatar por vocês mesmos uma acentuação extremamente forte dos aspectos 

vibratórios e de vossa consciência eterna em meio a vossa vida, o que quer que vocês façam no momento atual. 

Essa é a primeira coisa. 

 

A segunda coisa decorre diretamente de nossa proximidade.  Vocês sabem que a Confederação Intergaláctica 

dos Mundos Livres está agora estacionada, se posso dizer, diretamente em vossa atmosfera, invisível 

certamente, o mais frequentemente, aos vossos olhos.  Devido a essa proximidade, eu já comecei há algumas 

semanas a intervir entre alguns de vocês.  Quando eu digo alguns entre vocês, não é unicamente aqueles que 

me escutam, agora, ou que me leem, mas são sobretudo aqueles  que tiveram um interesse comigo através do 

que eu pude dizer quando estava encarnado, ou ainda hoje que descobrem ou vivem esses processos finais que 

agora estão em curso e em vias de conclusão.  Portanto vocês vão ser cada vez mais numerosos, e eu insisto em 

lhes assegurar em relação a isso, à constatar, frequentemente no final da tarde e à noite, que eu mesmo ou 

outros Melchisedeques, vimos trabalhar sobre vocês 

 

Nós trabalhamos sobre suas feridas, nós trabalhamos sobretudo e essencialmente, quando isso nos é 

autorizado, se posso dizer, por vossa própria liberdade, sobre os locais de vosso corpo que foram nomeados as 

Portas, as Estrelas, mas também sobre certos lugares fixos, se posso dizer, no nível de vossos corpos, isto é ali 

onde a energia não circula, eu diria, em harmonia com a Luz. Portanto não se surpreendam se à noite, vocês 

veem Presenças. 

 

Vocês não verão sistematicamente minha cabeça,  mas muito muito muito frequentemente eu apresentarei 

minha mão diante de vocês, e essa mão, como vocês o verão, ela é em Luz Branca, e é com uma de minhas 

mãos, ou minhas mãos, que eu agirei sobre vocês.  Assim não há nada a conversar nesses momentos, há 

somente a estabelecer uma relação de amor e de confiança, e de constatar por vocês mesmos os efeitos.  Isso 

ocorre diretamente à nossa proximidade imediata, e sobretudo por mim e alguns Anciãos que os assistem 

agora, eu diria, de maneira tão evidente se não é mais, nos dias que vão vir, a mesma coisa, se vocês querem, 

que com os povos da natureza. 
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Mas agora que vocês estabeleceram, todos, de uma maneira ou de outra, eu diria, a conexão com a Eternidade, 

de diferentes maneiras, nos é possível nos manifestar a vocês de maneira, eu diria, muito muito física. Não é 

sutil, vocês vão sentir nossas Presenças, vocês vão sentir coisas, em seu corpo, que mexem. Vocês podem estar 

certos de que nesses momentos, não há pequenos diabos, há as Presenças dos Anciões, ou às vezes os povos 

da natureza com quem vocês estabeleceram conexões, que vêm ajudá-los, se posso dizer, nas pequenas 

misérias situadas no nível do efêmero e que podem às vezes representar, para vossa consciência, se posso 

dizer, freios ou limitações que não têm mais lugar de ser. 

 

Aí está, esse era o preâmbulo que eu queria lhes dizer em relação sobretudo a vossas noites, ou mesmo de 

maneira inesperada em pleno dia, em certos casos.  Isso não é para imediatamente, mas será de preferência a 

partir de depois da Páscoa se vocês querem.  Eu falo a data da Páscoa católica romana é claro, que não tem 

nada a ver com outra coisa, mas é um marcador importante no nível da amplificação da consciência, da 

vibração e da energia, e também dos comportamentos aberrantes que vocês vão, eu diria, observar sobre a 

terra – que aliás vocês já observam -, e que são precisamente o que lhes dirá Maria no momento em que ela se 

exprimirá, concernente à sucessão dos eventos agora muito próximos que vão chegar na linearidade de vosso 

tempo, e que talvez alguns de vocês já vivem de diferentes maneiras. 

 

Eis o que eu tinha a dizer.  Tenho outras coisas a lhes dizer mas eu penso como de hábito que através de suas 

questões, terei a possibilidade de lhes dizer.  Então caro amigo, se você tem as coisas escritas para ler, eu o 

escuto. E não hesitem sobretudo, se há outras questões que nascem dessas questões escritas, não hesitem em 

me interromper, levantem a mão para que lhe seja dada a palavra para você se expressar, não é ?  Ou se vocês 

têm vontade de dizer coisas, não necessariamente das questões, talvez vocês tenham vontade de dizer o que 

vocês vivenciaram, simplesmente como um testemunho, não para nós aqui mas para os irmãos e irmãs que 

estão longe, que leem, isso poderá encaminhá-los para uma vivência comum. 

 

E aliás vocês vão constatar que vão haver cada vez mais vivências comuns. Eu lhes falei das Presenças perto de 

vocês à noite, no final da tarde, de manhã, e mesmo durante o dia em breve, que se tornarão quase 

palpáveis.  Mas compreendam bem que nós não nos tornamos mais palpáveis, são vocês que se tornam mais 

leves de maneira coletiva, que lhes dá a possibilidade de ver o que lhes era invisível, de sentir o que lhes era 

insensível antes, ou em todo caso, se vocês são sensíveis, isso vai se tornar cada vez mais, como dizer, físico, 

orgânico, o que vocês vão viver.  Isso dará para alguns, além da ajuda e da assistência que nós poderemos 

transmitir, também uma certa base e uma certa certeza sobre nossas presenças múltiplas, agora, na atmosfera 

a mais próxima da Terra. Aí está o que eu tinha a dizer já em preâmbulo, e agora eu te escuto. 

 

Questão : desde muitos anos, eu fui atravessado por diversas energias.  A Luz me penetra pela Coroa da 

cabeça ou diretamente em um lugar do corpo. Eu não sei se é bom ou mau, é o que eu vivo 

permanentemente. Quando isso se evacua, passa no sistema digestivo... 

O que é que se evacua ? 

 

Questão : as energias, eu suponho. 

É antes a reação da pessoa às energias vivenciadas, é completamente diferente. 

 



43 
 

Questão : isso reage mais e isso sai sob a forma de gases, pela parte superior e  pela parte de baixo. Qual é a 

relação metabólica com a Luz ? 

Mas muito simplesmente o que é que há no nível do ventre que está ligado aos chakras ? Vocês têm Manipura 

chakra e Swadhisthana chakra.  Manipura chakra, são as emoções, e o segundo chakra que está acima, sob o 

umbigo, está ligado ao medo, é claro. Portanto não é a Luz que desencadeia isso, são as reações do efêmero em 

contato com a Eternidade. Assim isso traduz as reações corporais, viscerais, mas também energéticas, que 

estão diretamente ligadas a esse encontro com a Luz. Não é a Luz que faz isso, é a reação da própria pessoa e 

depois, o deslize é muito facil, no nível mental, de dizer que foi a Luz que desencadeou isso. Mas em nenhum 

momento as ações que nós empreendemos, ou que nós empreendemos desde muito tempo para alguns de 

vocês, podem induzir esse gênero de manifestações. Essas manifestações não são senão a consequência do 

medo ou de um estado emocional exacerbado, nada mais e nada menos. 

Não é necessário associar suas manifestações consecutivas à percepção de nossas Presenças à alguma coisa 

que é diretamente causal.  Não, estão diretamente ligadas à vossa reação. E se há com certeza uma 

emotividade importante, ou engramas de medo que estão localizados, quando desses contatos que se tornam 

muito insistentes, vocês arriscam realmente ter fases de reatividade. Mas não é uma consequência direta da 

Luz, eu diria que é mesmo o oposto, é uma reação que está ligada à resistência do efêmero à Luz.  Vocês veem, 

não precisa interpretar.  Não é porque vocês têm uma Presença que depois vocês têm uma diarréia e isso vem 

da Presença, nem da Luz.  Mas a reação de vosso efêmero, de vossa pessoa, de vossa história, se ela está ainda 

presente, elas, são inteiramente reais. 

Mas em nenhum caso vocês podem dizer... Vocês sabem, a Luz, eu lhes tenho dito há anos, que agora a Luz 

está cada vez mais palpável, cada vez mais presente, se posso dizer, na superfície desta terra como em vocês, 

mesmo aqueles que ainda não a veem, mesmo aqueles que não a percebem, que não a vivem.  Então 

certamente, a Luz faz agora, eu diria, uma forma de combinação perigosa, se posso dizer, com o que pode 

restar de efêmero, de medos, de emoções ou de mental.  E naturalmente a Luz, que vem para facilitar sua 

própria penetração, como eu disse, sobre certas Portas, certas Estrelas ou certas zonas do corpo,  provoca em 

vossa consciência efêmera manifestações corporais, emocionais ou mentais.  Mas em caso algum é a Luz que 

faz isso, é vossa reatividade às vezes muito forte à Luz.  Vocês veem a diferença ? 

Portanto no que é para viver nesses contatos sutis, uma vez que é essa a questão aqui, as manifestações de 

eliminação, são simplesmente os medos que são manifestados e que se eliminam dessa maneira, como disse o 

irmão ou a irmã, por cima ou por baixo. E isso também pode ser o mental.  Por exemplo vocês vão viver alguma 

coisa de maravilhoso, e o mental vai tomar conta disso porque o mental tem necessidade de comparação, 

portanto ele vai ligar isso à uma experiência passada, ele vai ligar isso ao vosso karma, ele vai ligar isso às 

projeções do significado do que se passou. Eu suprimo tudo isso lhes dizendo simplesmente que o que se 

produz, é a ação da Luz, quer seja minha mão, quer seja um elfo que vem vê-los ou que vocês vão ver.  Por que 

vocês querem sempre explicar ? É o mental que tem necessidade de apreender as coisas. Se vocês querem 

estar ainda mais disponíveis e se beneficiarem da plena eficácia, se posso dizer, da verdadeira Luz, deixem 

fazer, uma vez que é o que vocês são. 

Assim que surge uma manifestação corporal,  uma eliminação, aí, ou uma emoção, ou um pensamento, a 

necessidade de relacionar o que é vivido à uma experiência passada ou de vocês projetarem sobre o 

significado, vocês perdem o benefício do que foi vivido. Isso prova simplesmente que é vosso efêmero que 

apreende algo plenamente real e plenamente luminoso, e vocês apreenderam isso e de algum modo vocês 

mesmos inverteram a Luz. Vocês entraram na dualidade, isto é, a explicação, «Isso está bem ? », « Isso está 

mal ? ».  Portanto vocês estão  apanhados por vosso próprio mental que provoca as reações corporais ou 
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emocionais.  Se vocês chegam a aceitar isso, mesmo com vossa cabeça, vocês verão que isso se passará à 

maravilha.  Vocês veem ? 

Não esqueçam que em meio à Luz, quer sejam os povos da natureza, quer sejam vocês, quer sejamos nós, os 

Anciãos, as Estrelas, os Arcanjos, quer sejam outros povos ou civilizações extraterrestres, em definitivo, a Luz 

quer o quê ? Ela quer simplesmente que vocês se reconheçam. E se quando a Luz chega, e há manifestações 

desse gênero, isso quer dizer que ainda há medos, emoções, ou reflexos mentais, se posso dizer, que não foram 

vistos, que não foram elucidados.  E ainda uma vez, ver as coisas não quer dizer explicá-las, nem compreendê-

las, nem apreendê-las, isso quer dizer estar, nesses momentos, no testemunho.  Até mesmo mais na 

observação do que quer que seja e dizer : « Pai eu entrego meu Espírito em suas mãos ». 

O que pode fazer vosso efêmero e vossa pequena pessoa quando o Apelo de Maria ressoar e quando o planeta-

grelha se manifestar ?  Sobre o que vocês poderão cogitar, se não é que vocês estão em verdade e não em meio 

a esta pessoa, a esta vida, como diria nosso querido Bidi, nesse saco de comida, nesse saco de carne.  Vocês 

veem, vocês estão em vosso saco de carne, mas vocês não são o saco de carne.  Então como vocês querem... Se 

há manifestações desse gênero, isso prova simplesmente que há uma identificação ainda presente, por 

intermitência, ao corpo, à história, ao mental, às projeções, mas não à Verdade.  Vocês veem ? Outra questão 

em relação a isso, ou então vamos continuar. 

 

Questão : um portal orgânico ele pode ser responsável por sua vinda em encarnação sobre esta terra e ele 

tem um passado ? 

Reponsável pelo quê ? Não há alma nos portais orgânicos.  É uma matéria sintética, biológica, que é 

totalmente, como um robô se vocês querem, não há consciência no interior. Há uma consciência ordinária que 

é uma consciência que, nós já falamos dos portais orgânicos há muito longo tempo, mas é uma consciência que 

eu qualificaria de inconsciente e automática, por mimetismo, que é muito, aliás, inteligente, essa consciência, 

mas em nenhum caso podem existir as manifestações como dos irmãos e irmãs que são dotados de uma alma 

aqui, por exemplo na questão precedente.  Um portal orgânico é totalmente insensível à Luz, uma vez que não 

há alma como receptáculo, há apenas a matéria, e uma forma de inteligência às vezes espantosa, mas que 

concerne apenas ao plano em que está manifestada essa consciência, é tudo. E não há nem passado nem 

futuro. Um portal orgânico não pode ter alma nem adquirir uma, a não ser uma alma transitória, por exemplo 

de um Arconte que vai se servir de um portal orgânico como de um animal para espionar através da matéria. 

Portanto os portais orgânicos, não têm nem futuro nem consciência do que quer que seja, mesmo se eles 

reivindicam isso, por mimetismo. 

 

Questão : você pode falar dos doze super universos ? 

Isso seria muito complicado, não é o objetivo, porque isso faz parte das histórias. Ora tudo o que eu lhes disse 

desde a última vez, com respeito aos seus sonhos, porque aí isso lhes diz respeito diretamente, mas os 

conhecimentos intelectuais desse gênero não servem estritamente para nada na Ascensão que está em curso, é 

uma preocupação supérflua.  Então certamente que poderíamos desenvolver, mas isso vai alimentar a cabeça, 

em nenhum caso vai alimentar o coração. Não é isso que vai aproximá-lo de seu Coração do Coração, isso vai 

distanciá-lo a golpes, sobretudo neste período.  Mesmo os Arcontes, se vocês querem, nós não falamos mais 

deles. Por que ? Isso não serve para nada, tudo isso é exterior, faz parte da história, não faz parte da Luz, e da 

Eternidade ainda menos. 
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É necessário verdadeiramente perder esse reflexo, como eu respondi na questão precedente, de querer 

apreender o que vocês vivem.  Porque quando vocês querem apreender alguma coisa, não são vocês, é vosso 

mental (o que resta dele), que tenta relacionar os elementos uns com os outros e que os coloca em dúvida, na 

dualidade, o bem, o mal, as explicações, as projeções.  Estar disponível para a Luz, é sobretudo não projetar 

nada, é sobretudo não imaginar nada, é sobretudo não relacionar nada com vossa lógica ordinária.  É 

contentar-se em viver, totalmente, o que é para viver no momento, sem referência ao que quer que seja. Sejam 

livres e disponíveis para a Luz. 

Vocês sabem, nós falamos há muito tempo do apelo da Luz, das injunções da Luz, mas como vocês o veem, e 

como talvez vocês o vivam para muitos sobre esta terra, liberados ou não liberados, há vezes de manifestações 

extremamente súbitas, quer seja do corpo, das emoções, do mental.  Tudo isso, não é feito para distrai-los, é 

feito para justamente lhes mostrar o que está em operação naquele momento.  Portanto se vocês se apanham 

dando corpo a isso e alimentando isso, vocês não estão prontos para viver o que é para viver.  Vocês vão 

novamente exercitar a atividade do mental, das emoções, ou o sofrimento corporal. E aliás eu já disse que os 

sofrimentos corporais arriscam ser cada vez mais estrondosos, se posso dizer, a partir do instante em que não 

há conformidade, se posso dizer, entre a Eternidade e vossa história pessoal, vosso corpo, vossas emoções, 

vosso mental, vossa família, vossas atividades. 

A Luz toma o passo sobre todo o resto e ela os quer inteiramente, uma vez que é o que vocês são. Não se 

ocupem daqueles que não vivem nada, deixe-os livres para estarem em suas errâncias, deixe-os livres para 

passarem pelas projeções, pelas histórias.  Mas eles também viverão a Luz, não nas mesmas circunstâncias que 

outros irmãos e irmãs que aquiescem, de algum modo, à realidade do que é vivido, sem se colocarem questões 

sobre o que é vivido.  Porque a partir do instante, eu falo da experiência, eu não digo agora, mas quando vocês 

vivem alguma coisa, se vocês buscam se agarrar a isso, isso vai fugir muito rápido, e vocês terão perdido uma 

ocasião.  Haverá outras inumeráveis nos dias que vêm e nas semanas que vêm, de reviver isso, até o momento 

em que vocês compreendam que vocês não têm nada a fazer, nada a compreender, nada a discriminar, nada a 

rejeitar, vocês têm somente de viver o que a Luz os faz viver, quer isso passe pela minha mão, quer isso passe 

por Maria, quer isso passe por Eriane, Erelim ou outros.  Vocês veem ? 

Sejam espontâneos, aceitem ser nada e vocês verão que vocês são o Todo, mas para isso não é necessário 

apreender o que a Luz lhes propõe. Certamente vocês podem falar, contar, mas no momento em que vocês o 

vivem estejam disponíveis. E como vocês podem estar disponíveis se vocês permanecem no observador ? 

Sejam simplesmente o testemunho neutro que está ali, totalmente ali.  A Luz não pode querer nada de 

contrário ao que vocês são, mas certamente isso pode ser contrário à pessoa, porque a Luz vai agora, e o 

conjunto das Forças da Confederação Intergaláctica estão prestes a lubrificar todas as engrenagens para os 

eventos que estão em curso, é claro. 

Portanto sejam como a criança, estejam com um coração de criança, e inocentes.  A criança, quando ela põe a 

mão sobre o gás, enquanto não se queimar, ela não sabe que aquilo queima, ela vai, como vocês dizem, sem 

rodeios, ela vai imediatamente, sem interrogações.  Depois ela lamenta, porque ela se queimou, portanto ela 

não porá mais a mão.  Mas se ela se coloca a questão enquanto ela aproxima a mão : « Está quente, vou me 

queimar ? », quer dizer com um mental de adulto, ela jamais fará a experiência, vocês veem ? 

Ora a Luz, ela queima, efetivamente, mas desde que vocês a tenham reconhecido, e aquiescido à sua ação, 

mesmo o Fogo Ígneo torna-se uma doçura incrível, e aí vocês estão na Graça total, vocês não podem mais 

duvidar de nada, vocês estão disponíveis – e vocês são livres.  Vocês veem ?  Não se está mais no tempo em 

que é necessário se concentrar sobre as Portas, sobre as Estrelas.  Naturalmente pode haver necessidade para 

alguns de vocês que não viveram nada de tudo isso, mas todos aqueles entre vocês que viveram  tanto de 
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experiências, tanto de energias, tanto de contatos, sejam como uma criança. Vocês veem ? Vocês não podem 

se servir do que é conhecido, como disse Bidi, para apreender o Desconhecido, é impossível. 

Assim deixem ser o que é, não é senão vocês e nada mais. Mas não vocês como vocês conhecem, na história, 

nas memórias, nas projeções, na história, no karma. O que se passa está além da pessoa e além de toda 

história, mesmo é claro se é possível referenciar isso, por exemplo à nova tri-Unidade, que é muito importante 

uma vez que eu os lembro que isso foi apresentado no ano das Núpcias Celestes, essa nova tri-Unidade, como 

alguma coisa que estava ligada à Eternidade, à Existência.  Mas vocês não têm nenhum ponto de comparação 

possível em relação ao que lhes é conhecido anteriormente.  Portanto parem, progressivamente ou 

brutalmente, de querer relacionar tudo à vossa história ou à Ascensão que se desenrola neste momento, vocês 

veem ?  Sejam como uma criança, não há nem bem nem mal.  A partir do instante em que essa noção de bem e 

mal intervém, é o efêmero que fala.  Certamente que o bem e o mal existem, nós jamais dissemos que eles não 

existiam, sem isso nunca teria havido confinamento, nunca teriam havido guerras, nunca teria havido avidez, de 

posses de algum tipo.  Mas foi necessário adaptar-se a este mundo, todos sem exceção.  No entanto agora este 

mundo desaparece, realmente e concretamente. 

Nos dias que vêm, vocês vão ter, cada vez mais confirmações, no nível astronômico, no nível telúrico, no nível 

das ondas, e eu falo de todas as ondas, as radiações solares, as radiações ultravioletas, a radiação da Fonte, a 

radiação do núcleo cristalino da Terra. Vocês veem ? Sejam inocentes, sejam humildes, sejam pequenos como 

disse Mestre Philippe de Lyon.  Aceitem viver o que é para viver com um coração de criança. Logo vocês não 

poderão relacionar mais nada desse novo ao que é antigo, nem a nenhuma projeção no futuro. É o famoso HIC 

e NUNC do Arcanjo Anael – se vocês preferem, Aqui e Agora, o instante presente -, aí está. Porque se vocês 

estão totalmente no instante presente, a Luz está aí em totalidade e aí, vocês não têm mais necessidade de 

nada mais, verdadeiramente, concretamente. 

Aliás alguns entre vocês observam modificações dos hábitos, não somente dos comportamentos automáticos, 

mas também das necessidades, quer seja a necessidade de sono, há aqueles que dormem o dobro e outros que 

não dormem mais, outros que comem o dobro ou o triplo de hábito e outros que não comem mais.  Vocês 

veem ? Portanto todos os vossos hábitos estão prestes a se modificar, vossos corpos se modificam também, 

vossa maneira de ver, de pensar, se modifica, vossas emoções se modificam, absolutamente tudo se 

modifica.  Olhem ao redor de vocês, em todos os países, o que se passa, em todo caso.  Mas isso, são as reações 

de oposição à Luz, mesmo se eles acreditam servir à Luz, mas qual Luz eles servem ? 

O efeito da Luz neste período, naturalmente que há sempre as vibrações, o Fogo do Coração, o Canal Mariano, 

para alguns a Onda da Vida, o Fogo Ígneo, as Estrelas, as vibrações sobre as Portas, sobretudo posteriores, etc., 

ou os bloqueios em relação às Portas, mas tudo isso não lhes concerne.  Aí também vocês devem deixar 

isso.  Isso não quer dizer ignorar, isso não quer dizer não mais vivê-lo. Há aqueles que ainda não o viveram e 

que não desejam senão uma coisa, é vivê-lo, é claro. Mas simplesmente sejam inocentes, sejam simples e 

humildes, sobretudo diante da Luz. É o que vocês são que vem a vocês, nada mais. 

Então continuemos. 

 

Questão : minha companheira e eu fomos a um Círculo de Fogo. Isso tem um significado particular para nós ? 

Ah, eu vejo daqui a resposta. Há aqueles que pensam, porque eles foram nos Círculos de Fogo, que eles vão 

passar os 132 dias conosco a fazer a festa.  Não, nada disso. Não é nem uma recompensa nem uma punição os 

Círculos de Fogo, hein, é um objetivo preciso que foi detalhado, que é a recepção completa e integral das 
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Chaves Metatrônicas, de maneira muito ativa. Não vão acreditar que vai se precisar de lápis, de cadernos para 

anotar tudo, é para viver.  Mas nós jamais dissemos que vocês estariam todos nos Círculos de Fogo. A maioria 

não terá necessidade de esperar o planeta-grelha, durante a estase ou mesmo antes da estase – eu deixo Maria 

se expressar sobre isso amanhã – mas viverão, se vocês querem, coisas tão surpreendentes que não haverá 

outra escolha senão desposar o que vocês são.  Tudo o que é memória, tudo o que é às vezes de maneira muito 

brutal, vocês saberão quem vocês são instantaneamente, e aí vocês não terão desejo de se sobrecarregarem 

nem de um corpo, nem de memórias, nem de um karma, nem do que quer que seja, vocês veem ?  Outros 

deverão expurgar certos pesos durante 132 dias.  Outros serão missionados, vocês o sabem, nós 

recrutamos.  Alguns estão contentes de serem recrutados, outros não, mas vossa consciência está sempre de 

acordo, nós não violamos nenhuma liberdade nem nenhum sentimento de livre-arbítrio, mesmo se é falso. 

E o que nós lhes dissemos também, é de respeitar o caminho dos irmãos e das irmãs, o que quer que eles 

creiam. Vocês não podem convencer ninguém, sobretudo agora, com palavras ou com discursos, vocês 

veem.  Para nada serve ir contrariar quem quer que seja, mesmo em vossa própria família. Vocês vão descobrir 

que tudo o que se vive no Coração do Coração é interior e não tem necessidade de manifestação sensível das 

vibrações exteriores.  A partir daí, vocês deixem livres todos os irmãos e irmãs, sejam eles vosso marido ou 

vossa mulher.  Cada um entre vocês tem a viver alguma coisa em relação com sua eternidade e com as histórias 

livres, talvez, se eles têm a intenção de retornar ao seu sistema solar de origem para fazer um pequeno cuco, 

vocês veem ? 

E lembrem-se que aí, é até mesmo mais o fato de serem humildes e pequenos,  eu empreguei de propósito essa 

palavra « inocente » ; sejam como uma criança, porque isso lhes é desconhecido.  Mesmo se vocês descobriram 

que vocês viveram Maria que veio vê-los, se vocês descobriram a diferença entre o chakra do coração, a Coroa 

Ascensional, o Fogo do Coração ou o Fogo Ígneo.  Certamente que há pequenas diferenças, mas isso não tem 

nenhuma importância quando a intensidade da Luz atingiu o que foi atingido em 8 de março. E isso será ainda 

outra coisa no dia 2 de abril, e isso será ainda outra coisa depois da segunda-feira da Ressurreição, e isso será 

tão flagrante que vocês rirão de vocês mesmos em certos casos. 

Então continuamos. Portanto não há significado. Já é maravilhoso saber. Assim aqueles que têm a chance de 

encontrar um Círculo de Fogo ou de ali ser conduzido, é para viver a experiência do Círculo de Fogo, isso não é 

o testemunho de vosso futuro, absolutamente não, vocês veem ?  É a ocasião sonhada de estar em um lugar 

onde, pelas estruturas que foram colocadas pelos Elohim, e sobretudo os Nephilim, as estruturas hexagonais 

que guiam a Luz, vocês o sabem, até o centro da Terra, e vocês, vocês estão, como dizer, sobre um mega-

vórtice. Vocês sabem que restam seis dos sete, mas esses seis estão agora efetivamente muito ativos e vão 

estar cada vez mais ativos, da mesma maneira como quando houve a revelação das Chaves Metatrônicas em 15 

de agosto do ano de 2009. Vejam, isso faz muito tempo agora, hein. 

Portanto o que quer que seja que vocês tenham a viver, que seja sobre um Círculo de Fogo, que seja com o 

marido, com a mulher, com um bandido, um vigarista, é o que vocês têm a passar.  Se vocês abordam isso 

como uma criança, vocês verão que tudo se passará à maravilha. Assim ainda uma vez, isso não quer dizer se 

desviar, não ver, recusar, isso quer dizer estar suficientemente nessa inocência, e portanto nessa solidez 

inabalável da Luz, que vocês viverão o que há a viver. Portanto isso não quer dizer que você irá ao Círculo de 

Fogo, o que quer que você tenha vivido, você não pode fazer a relação de causa e efeito. 

Então outra questão.  
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Questão : cada universo ou super-universo tem uma estrela como Alcyone que encarna e representa as 

frequências da Fonte ? 

Mas mesmo em meio aos super-universos, como são chamados, é sempre Alcyone. Vocês, Alcyone, como eu já 

disse na época, vocês a localizam em um lugar preciso em relação ao agenciamento das seis irmãs das Plêiades, 

das sete irmãs se vocês preferem, mas a representação que vocês têm aqui não corresponde à realidade, nós 

tivemos a ocasião de dizê-lo.  O que vocês observam com vossos olhos, à noite, é uma ilusão.  Isso não quer 

dizer é claro que Alcyone não existe, é uma representação que depende de vosso posicionamento de 

consciência e de vosso posicionamento real geográfico sobre a Terra, é tudo. 

Por exemplo quando nós representamos, quando os povos egípcios ou outros antes representaram o cinturão 

de Órion com as três estrelas do cinturão de Órion, como em Quéops por exemplo, as três pirâmides que estão 

quase alinhadas, mas vocês têm por toda parte sobre a terra ; é uma representação vista da Terra. Mas jamais 

foi dito que por exemplo a estrela Alnilam estava ao lado de Mintaka. Vocês o veem assim com seus 

instrumentos, mas a noção de distância não quer dizer nada.  Não esqueçam que o que vocês podem medir é 

diretamente resultante do confinamento.  As leis deste mundo não são as leis do universo ; é essa a grande 

fraude, é de fazê-los acreditar que a lei do karma era válida no universo.  Como é que pode haver karma se não 

há nem bem nem mal, quando há somente o jogo da consciência ? Reflitam dois minutos. 

Nós estamos conscientes, ali onde estamos, que efetivamente, sobre os sistemas solares confinados ou que 

fora confinados, o bem e o mal prevalece. Mas quem lhes disse, como vocês puderam imaginar ou construir 

modelos, até mesmo matemáticos, negligenciando 90% da massa do universo, quer dizer a matéria negra, uma 

vez que a verdadeira vida está lá ?  Vocês têm uma imagem em negativo, se posso dizer, e além disso, 

falsificada, e além disso, em relação ao vibral e à Eternidade, vocês não podem, e isso foi repetido em 

comprimento, em largura e atravessado, aliás não unicamente por Bidi, isso foi dito por diferentes vozes, nada 

pode lhes ser conhecido, nada pode ser apreendido. Vocês veem ? 

Vamos, continuemos. 

 

Questão : de sua posição além deste mundo de 3ª dimensão, as galáxias tal como nós as vemos existem 

realmente ? 

Não. Há os planos dimensionais na expressão e a manifestação livre da consciência, mas essa palavra 

« hierarquia », que eu também empreguei muito quando estava vivo, certamente, mas eu jamais falei das 

hierarquias dos pseudo-mestres ascensionados, eu falei de uma hierarquia angélica, os Serafins, os 

Querubins  e todos esses grandes seres, essas grandes consciências – porque não se pode falar de seres desse 

nível -, essas grandes consciências que sustentam a manifestação da consciência, sim é hierarquia, mas não 

vejam aí uma hierarquia piramidal como sobre este mundo, vocês veem. É o problema, quando se emprega 

essa palavra, vocês vão imediatamente pensar, e vosso cérebro lhes sugere certamente, com perspicácia e 

ilusão, que há hierarquias, que um arcanjo está acima de um anjo.  Mas não há ninguém que é superior e 

inferior, há somente a liberdade de consciência. 

E lembrem-se sobretudo que quando vocês estão além da 3D dissociada deste mundo, vocês não são 

tributários de uma forma de consciência qualquer que seja. Vocês não têm corpo próprio. O único corpo 

próprio, se posso dizer, que lhes pertence como próprio e que efetivamente é próprio, é o corpo de Existência, 

mas o corpo de Existência, ele é exatamente o mesmo, como se disse que se tem a Gota vermelha e a Gota 

branca, isto é o Atman e o Brahman se vocês preferem, ou a alma divina e a alma espiritual.  Mas há apenas 
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uma. Portanto é claro, quando se está encarnado, se glorifica ter uma alma e nós lhes explicamos que a alma 

não é senão um intermediário em relação ao Espírito. Vocês são puro Espírito antes de ser uma forma qualquer 

que ela seja, e mesmo vocês verão por vocês mesmos que além desta dimensão, vocês não estão sujeitos a 

nenhuma forma.  E aliás vosso corpo de Existência é sempre o mesmo, ele toma a conformação das ondas que 

estão presentes em um sistema solar quando ele está presente, é tudo, mas ele muda de forma assim que ele 

muda de dimensão ou de sistema solar. Mas é sempre o mesmo corpo de Existência, com a mesma estrutura, 

simplesmente a forma que é tomada é em função do universo ou do multiverso ou do super-universo em que 

está manifestada a consciência, é tudo. 

Mas eu concebo perfeitamente que é difícil de imaginar que vocês são além da consciência e além de qualquer 

forma. E quando vocês o vivem, agora pelo Caminho da Inocência – portanto o Caminho da Infância, se vocês 

preferem, Teresa também falou muito disso -, Então aí nesse momento, se vocês estão disponíveis para viver o 

que é para viver, vocês verão, é tão simples, é tão facil.  Mas o mental jamais lhes dirá que é facil, é claro, no 

entanto todos os irmãos e irmãs que descobrem esse Absoluto, esse nada, essa facilidade eterna, sabem que 

eles são isso e não podem dizer senão depois, que efetivamente era tão simples. Mas para o ego, é impossível 

que isso seja simples, vocês veem ?  O ego, ele vai sempre conduzí-los, sobretudo agora, na reflexão, na 

compreensão, na explicação, ou na projeção.  O instante presente, Aqui e Agora, HIC e NUNC, tem uma eficácia 

espantosa. Mas não serve para nada se dizer « Aqui e Agora » se vosso mental está em vias de começar nas 

explicações, ou se vossas emoções se manifestam, vocês veem ? 

Eu não disse que era necessário refrear o mental ou bloquear as emoções, bem ao contrário, porque aí vocês 

não podem bloquear nada, de qualquer maneira. Portanto de qualquer maneira, não serve para nada tentar 

recriar um tapete para pôr a poeira embaixo, não há mais nada de tudo isso. Não há mais, se vocês querem, 

camadas de amortecimento, resta o corpo, resta um pouco de emoções, um pouco de mental, mas vocês veem 

quando ele se manifesta, eh bem vocês estão menos bem do que cinco minutos antes, no instante em que 

vocês estão alinhados na vacuidade, no Nada, vocês o chamem como quiserem.  Em todo caso vocês vão ser 

cada vez mais capazes de fazer a diferença por vocês mesmos, no momento em que vocês estão na pessoa e no 

momento em que o Espírito tomou posse da pessoa – e a pessoa não pode senão se apagar.  Vocês verão muito 

bem as consequências diretas e imediatas de vossa posição, e é a melhor escola, se posso dizer, a melhor 

aprendizagem que vocês podem realizar para viver o que vocês são totalmente, sem freios, sem limites, sem 

condição. 

Outra questão. 

 

Questão : é exato que a escola dos Melchisedeques não é deste mundo ? 

Eu ouvi bem, mas não estou certo de ter compreendido.  Os Melchisedeques tiveram ordens iniciáticas criadas 

sobre a terra, mas é besteira, se posso dizer, em relação aos Melchisedeques que nós somos quando estamos 

do outro lado.  Não esqueçam que um mestre, mesmo quando ele desce, passa pelo véu do esquecimento. Há 

muito, muito poucas consciências humanas que nasceram, se posso dizer, tendo a consciência que permanece, 

quando a personalidade se contrói, de sua eternidade, mesmo os grandes mestres, porque isso faz parte do 

esquecimento que eles estão presentes na superfície deste mundo. Aliás é assim que todos vocês e que nós 

todos fomos apanhados nesta matriz arcôntica.  Porque o véu do esquecimento os faz esquecer que vocês são 

Espírito, e portanto vocês caem na lei da causalidade, ação-reação, a lei do karma, etc., todos esses desvios da 

Luz autêntica. Assim pode-se dizer que é verdade, como não é verdade. Os Melchisedeques, são vinte e quatro 
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operadores e agenciadores nos mundos em liberação dos Elementos, dos quatro Elementos, não é, portanto as 

escolas ditas iniciáticas que se intitulam Melchisedeques são apenas paródias. 

São ainda irmãos e irmãs que correm após uma possessão espiritual, após as quimeras, quer dizer o 

conhecimento. Enquanto vocês não compreenderem que qualquer conhecimento não é senão ignorância, 

vocês não podem estar livres. Isso foi explicado, eu posso remetê-los para relerem a etapa prévia às Núpcias 

Celestes, para vocês refrescarem as idéias, o que disse o Arcanjo Jophiel sobre o conhecimento. Conhecimento, 

etmologicamente, é « nascer com », não é ir cogitar, encontrar leis espirituais e se servir, porque isso, é 

tipicamente, entre aspas, luciferiano, é a falsa luz, aquela que os faz acreditar que vocês chegaram, mas vocês 

nunca chegam a parte alguma. É a satisfação do ego ou do orgulho espiritual. 

O verdadeiro Amor, ele é simples, ele não tem necessidade de se obstruir.  Assim talvez ele pode se servir de 

Maria, de Jesus, de Buda, do que ele quiser, por momentos, ou se comunicar com esses seres até mesmo todo 

o tempo, mas aí não é o essencial.  Sejam como a criança. Vocês se lembram quando vocês eram crianças, há 

crianças que escutam as histórias e estão maravilhadas, e há outras que os interrompem a cada cinco minutos, 

elas jamais conhecerão o fim da história, se posso dizer.  Ou a experiência do fim da história será alterada por 

todas as suposições, todas as projeções e todas as interrogações. 

Vocês sabem que durante o Apelo de Maria, vocês estarão mortos, realmente mortos. E há quem se coloca a 

questão de saber como vão fazer para fazer xixi ou o que vão se tornar seus animais, seus filhos. Isso, isso 

concerne à pessoa.  E a Ressurreição, a saída do túmulo, terá lugar no terceiro dia, não para todos.  Há aqueles 

que terão partido porque eles terão descoberto a realidade da Liberdade total do que eles são e que não 

considerarão por um segundo retornar em qualquer história ou qualquer pseudo-evolução.  Tudo isso, são 

quimeras que nos foram contadas e sobre as quais foi necessário mesmo assim se apoiar para não perder 

definitivamente o fio do Espírito – mas não é o Espírito.  O Espirito não aparece senão quando todo o resto 

desapareceu. 

Vocês tiveram, há alguns meses, todo um conjunto de transmissões do Impessoal. Quem é o Impessoal, uma 

vez que é impessoal ?  Então alguns de vocês, que eram os pequenos espertos, viram em em alguns casos era 

Uriel misturado a tal outro Arcanjo, em alguns casos era tal Estrela com uma outra Estrela, etc., Mas para que 

isso serve ? Em definitivo para nada.  O importante era viver ou continuar a viver o que é para viver – e 

sobretudo a Luz -, qualquer que seja o preço a pagar pela pequena pessoa. Lembrem-se, e eu já disse muitas 

vezes, há muitos anos, ninguém pode servir a dois mestres ao mesmo tempo. 

Portanto no caso da pessoa,  seja que vocês servem ao ego, seja que vocês servem à Luz, não haverá mais meia 

medida, e em particular no nível das esferas que eu qualificaria de oculta.  Os maus rapazes, vocês sabem, os 

fantoches, é o que eles estão prestes a viver neste momento, eles vivem um apuro, e eu lhes garanto que para 

alguns deles, eles tiveram um vislumbre, mas muito violento, do que é a Luz, e isso provocou seja resistências, 

seja condutas um pouco aberrantes.  Vocês os veem em todos os países, em todos os diversos fatos, em todos 

os fatos de guerra, em todos os fatos políticos.  E vocês têm verdadeiramente a impressão de que o mundo 

marcha de cabeça para baixo. Isso é a resistência à Luz. 

Não é a Luz que destrói, vocês o sabem.  A dissolução, é o desaparecimento de tudo o que é efêmero, de tudo o 

que é falso. Resta muito pouco de luz oblíqua.  Na época, nós lhes falamos do eixo de falsificação hein, vocês se 

lembram, com a luz oblíqua, e as radiações agora, penetram, penetraram e penetrarão cada vez mais em vossas 

estruturas como na terra.  E os maus rapazes têm passado momentos desagradáveis, eu posso lhes garantir, 

nos meses de fevereiro e março, porque eles tiveram acesso em consciência à Verdade, e eles devem agora se 

desembaraçar de todos os pesos que eles carregam, toda a ganância.  Eu penso tanto nos jornalistas, como 
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penso nos homens políticos, eu penso nas finanças, eu penso naqueles, em um nível mais modesto, que 

sustentaram uma predação consciente ou inconsciente sobre seus próximos, filhos, pais, marido, mulher.  Não 

há mais tomada para tudo isso, e para esses irmãos e essas irmãs (eu não falo dos portais orgânicos), que foram 

desviados de sua autenticidade, eu posso lhes garantir que eles tomaram, não a cenoura como vocês, eles 

tomaram um golpe de bastão atrás da cabeça, colossal, e é necessário que eles se enfrentem com isso agora. 

Isso vai permitir a eles  também escolher. 

Isso, isso faz parte das últimas graças tal como Maria lhes disse.  Vejam, seja que vocês jogam a aparência 

social, seja que vocês jogam o jogo da Verdade – para com vocês mesmos também, e sobretudo para com 

vocês mesmos.  Vocês não podem mais enganar, de maneira alguma. Aliás se vocês enganam, o corpo se 

manifesta, ou outra coisa, um acontecimento. 

Outra questão.  

 

Questão : isso se junta ao que você veio dizer. 

É maravilhoso eu respondo sempre às questões colocadas. 

 

Questão : porque há atualmente no mundo, o aparecimento de governantes e responsáveis cujas 

consciências estão tão distanciadas da Luz ? São os Arecontes que colocam no lugar seus portais orgânicos 

para o buquê final ? 

Absolutamente não. Absolutamente não.  Os Arcontes, eles estão todos mais ou menos mal, se posso dizer, 

sobre Saturno, porque isso lardeia lá em cima, hein.  Mas aqui, sobre a terra, não, não.  Bem evidentemente, 

vocês têm irmãos e irmãs que ainda estão sob influência das linhagens predatórias, e quando há linhagens 

predatórias, vocês o sabem, em particular arcônticas, mesmo se vocês jamais participaram disso, vocês portam 

a linhagem. Bem evidentemente, para esses irmãos e essas irmãs, a expressão da predação está inscrita nessa 

linhagem e não se pode nada, mas simplesmente agora, isso é visto e se resolve, vocês veem ?  Efetivamente, 

para o resto eu respondi na questão anterior. 

Mas não esqueçam que não é de forma alguma o que diz a pessoa que se produz, e isso sempre foi 

assim.  Todos os seres de poder sempre funcionaram da mesma maneira. Simplesmente, a iluminação está 

diferente e globalmente, no nível do conjunto da humanidade, a frequência aumentou, vocês sabem que desde 

8 de março muitas coisas mudaram nas frequências que são recebidas sobre a terra, e vocês se elevam, os véus 

se rasgam, e isso lhes parece intolerável, mas é assim desde milênios.  Nunca houve sobre esta terra, no 

Oriente como no Ocidente, um único governante que esteve na Luz. O Cristo disse :  « Vosso Reino está neste 

mundo ou está em outro mundo ? », « Vocês estão sobre esta terra, mas vocês não são desta terra. ». Vocês 

veem ? 

Ora assim isso lhes parece mais grave, isso lhes parece mais chocante porque tudo está iluminado, a cena de 

teatro final está iluminada por toda parte, por vocês mesmos, por trás, pelos lados.  Mais nada pode escapar da 

Luz.  Portanto mesmo se isso lhes parece, do ponto de vista da pessoa, ainda mais escuro, ainda mais predação, 

sim efetivamente, mas é o medo.  Lembrem-se do que eu disse, vocês verão em breve as reviravoltas de casaca 

muito espetaculares, em todos os países.  Vocês têm seres que vão implorar pelo perdão na televisão, vocês 

verão.  E isso, não é em anos, é agora, no período da Páscoa. Vocês vão ver tribulações, reviravoltas de casacas, 
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mudanças radicais que vão se produzir, ao redor de vocês como para aqueles que exercem nas esferas de 

poder. 

O caminho da Infância, o Espírito, não se acomodam de nenhuma tomada de poder sobre o que quer que seja. 

É isso que vocês descobrem. Então certamente, a iluminação é bastante crua e isso lhes dá, tanto nas famílias 

como com seus próximos, como no nível da sociedade, a ver as coisas que vocês não viam antes.  Isso não quer 

dizer que elas não existiam, mas haviam camadas isolantes que não existem mais.  Vocês veem ? Portanto 

desconfiem, no que se vive atualmente, se tem o exemplo a pouco com aquela questão de não interpretar. 

Estejam permanentemente, não em vigilância exterior mas estejam permanentemente aí, no coração. Isso não 

quer dizer conceitualmente : « Eu vou ser gentil », isso quer dizer que eu vou sentir permanentemente a Coroa 

que vai me assegurar, ou o Fogo, é simplesmente que tudo o que se produz sobre a tela da consciência, como 

sobre a tela do corpo, deve ser reconduzida ao coração, ali onde não há nenhuma justificativa, nenhuma 

explicação e nenhuma necessidade de compreensão.  Vocês são o Espírito, vocês são o Absoluto, vosso Deus, 

vocês são o Cristo, vocês são tudo o que vocês querem.  Está bem longe, certamente, das circunstâncias e das 

leis deste mundo, vocês concordarão comigo. 

 

Questão : as embarcações-mãe de Maria elas têm um papel particular neste quadro de Ascensão final ? 

Certamente, é claro.  Como vocês o sabem, e como Maria lhes disse que nós somos todos seus filhos, quer dizer 

que um número muito importante, a quase totalidade dos humanos, dos irmãos e das irmãs, têm pelo menos 

uma linhagem em ressonância com Sírius.  Não é obrigatório, mas é assim mesmo uma grande constante.  Esse 

corpo que nós habitamos, quando estamos encarnados, tem uma história, ele, independente de seu 

nascimento e de sua morte.  Essa história, ela está inscrita nos Elementos da terra. Vocês sabem, Bidi lhes falou, 

quando ele estava encarnado também ele dizia que o corpo, é um saco de comida, um saco de carne, que é 

constituído de Elementos com certas qualidades que os irmãos orientais chamam as três gunas, vocês sabem ? 

Os alimentos e os Elementos podem ser classificados segundo aqueles que equilibram, pesados ou leves.  Vocês 

são um conjunto disso, e mesmo a consciência ordinária resulta apenas da ação dos sacos de comida e nada 

mais.  Aliás é por isso que o jejum, e eu falei, era um meio incrível de não mais alimentar a consciência do ego e 

a consciência da pessoa.  Não é um melhoramento somente das condições fisiológicas do corpo, é antes de 

tudo um melhoramento da própria consciência, que permite a ela se ver no efêmero e na Eternidade e que é a 

preliminar ao desaparecimento da consciência, vocês veem ? 

É o que a questão ? 

 

Questão : as embarcações–mãe de Maria.   

Ah sim. Então as embarcações-mãe de Maria, mas elas têm uma importância capital. Eu não vou retornar sobre 

tudo o que foi dito sobre o conjunto da Confederação Intergaláctica.  A única coisa que nós não temos o direito, 

e que nós não faremos jamais, é violar o livre-arbítrio de quem quer que seja.  Enquanto há o ego da pessoa, há 

o livre-arbítrio.  Nós, nós trabalhamos sobre a Liberdade, e enquanto vocês são uma pessoa, vocês não são 

livres.  E portanto vocês estão submissos à ação-reação ou ao livre-arbítrio.  A única liberdade, é saber quanto 

tempo vocês vão compreender que tudo isso são burrices, que não há senão uma única coisa, é o 

Espírito.  Vocês veem ? Então se poderia empregar muitas palavras diferentes, muitas terminologias.  Para esta 

semana, eu já disse, a palavra mais importante, é a inocência, tornar-se como uma criança.  É mais do que o 
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Caminho da Infância porque isso se une também à espontaneidade.  As crianças são espontâneas, mas há vezes 

em que há cálculos também, isso existe em certos malandros.  Mas vocês, vocês não são concernidos por 

isso.  Vocês veem ? 

Vamos, outra questão. Então as embarcações de Maria, elas estão posicionadas ao redor da Terra, como 

estavam posicionadas ao redor do Sol.  Obviamente, e nós sempre lhes dissemos, nós conhecemos a finalidade 

porque ela está inscrita em outros planos, nós lhes dissemos desde o ano de 2011, que a Terra estava liberada, 

e é a verdade. Agora, entre 2012 e agora, o que é que se passa ?  Sim cinco anos, eu sei, é longo, mas são todas 

as revelações que vocês vivem, quer vocês estejam liberados ou não.  Mas aí, eu falo no nível coletivo.  Todos 

os humanos percebem que os jornais mentem, que os políticos mentem, que todo o mundo utiliza a 

mentira.  Em Eternidade, não é possível. 

Então quando vocês descobrem a Eternidade, vocês tentam fazer malabarismos para não mentir mais, mas às 

vezes encobrem a verdade.  Quando vocês estão em Eternidade de maneira definitiva, vocês não podem 

encobrir a verdade nem alterá-la. Naquele momento vocês não são mais uma pessoa.  Não há mais desejos 

pessoais ou objetivos pessoais, se não é de estarem presentes, é tudo.  E alguns de vocês, como eu disse há 

pouco, provam a necessidade de não dormir mais, ou então de dormir o dobro, outros de comer o dobro ou de 

não comer ; pouco importa, isso concerne ao vosso efêmero, isso não concerne ao que vocês são.  E essa 

espécie de distância, se posso dizer, enquanto na realidade você sabe que é uma sobreposição, mas isso 

desemboca sobre a consciência, a distância que pode existir entre o que constitui a consciência efêmera de 

passagem e de um outro lado a supraconsciência, e sobretudo o Absoluto. Eu não falo mesmo mais do 

inconsciente e do subconsciente. 

E os golpes de vara que nós lhes demos, que a Luz deu atrás da cabeça dos homens importantes, vamos dizer 

influentes, foi terrível. Vocês os veem aliás, todos eles têm expressões abatidas.  Vocês não veem os irmãos e as 

irmãs assim, sobre vossa tela de televisão ou na internet, ou em seus próximos, que de um dia ao seguinte 

passam com a cabeça abatida ? Eh sim, mas não é grave. É justamente, se posso dizer, esse abatimento que 

criou um sobressalto salutar para a Eternidade.  É isso que a maioria, não em todos os países hein, nós não 

pudemos fazê-lo em todos os países, nós canalizamos essa energia de golpes de vara atrás da cabeça sobre 

certas perspectivas, vamos dizer, e certas esferas de influência.  Aliás há um que está morto há não muito 

tempo, ele não resistiu, o pobre, hein. Eu falo de alguém que é muito conhecido.  Ele apagou seu nono coração, 

eu creio, e vocês vão vê-los todos assim. A vergonha vai fazê-los morrer, o remorso vai fazê-los morrer ; é a 

melhor maneira que eles têm de viver a Graça. 

Vamos, outra questão.  

 

Questão : você pode falar das experiências fora do corpo : o que se passa, a utilidade, o objetivo ? 

Ah a única utilidade, se isso lhes chega hoje, é de ver simplesmente que vocês não são esse corpo, e aliás todos 

os irmãos e todas as irmãs que viveram as experiências de morte iminente, que viveram esses estados não têm 

mais medo da morte, e eles sabem que eles estão no corpo, mas que eles não são o corpo. É o único 

objetivo.  Se é para viver experiências, é claro que há, entre vocês, aqueles que serão chamados a viver essas 

experiências em outras dimensões, em outras esferas, mas é a liberdade de vossa consciência.  Mas o objetivo 

mais importante, hoje, é unicamente esse, não é de ir explorar os multiversus e os super-universos, é antes de 

tudo se encontrar. E não há necessidade de ir a nenhuma parte para isso. 
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Mas o fato de se ver fora de seu corpo coloca fim ao medo da morte ou se vocês preferem, eu creio que isso foi 

chamado por aquele que lhes fala, como ele dizia, a ruptura do mito da imortalidade. Isso se une também a 

tudo o que foi expressado por João, por Sri Aurobindo, era seu nome na última encarnação. Ele lhes explicou 

tudo isso, a linguagem vibral do Apocalipse, antes que isso seja uma linguagem real do que se produz, mas era 

antes de tudo uma linguagem vibral.  Portanto tudo isso, vocês o vivem sobre essa cena do teatro, qualquer 

que seja vossa cena de teatro atual. 

E depois sobretudo, eu lhes digo novamente porque a injunção da Luz é às vezes tão forte que ela os priva de 

qualquer ação em meio ao efêmero, é que para vocês isso deve ser assim. E para outros, ao contrário, eles se 

lançam nos projetos, mas não com avidez, não é um projeto para se desviar dos acontecimentos de dissolução 

que se produzem, mas porque a vida é a vida.  E a vida sendo a vida, mesmo em meio ao confinamento, ela 

pode muito bem ter projetos, criações quaisquer que elas sejam, atividades quaisquer que elas sejam.  De 

qualquer maneira, o que quer que vocês façam, o que quer que vocês digam, o que vocês têm a viver deve se 

viver, portanto não serve para nada recusar. Hein, não é necessário estar na negação ou na raiva, são as cinco 

etapas, se vocês querem, do Choque da Humanidade,  e aí se começou a bater atrás da cabeça, eu lhes disse. 

E quando eu digo a expressão « bater a golpe de bambu, a golpe de martelo atrás da cabeça, ou de vara », é 

uma imagem, mas não somente.  Eu os lembro que na parte de trás da cabeça, vocês têm o triângulo da Terra, 

vocês se lembram, hein, um pouco, e vocês têm também o cerebelo, vocês têm a sede das memórias, o relé, se 

vocês querem, com a Gota vermelha, isto é a alma espiritual que corresponde para vocês à Porta AL. É a mesma 

coisa.  Imaginem alguém que sempre viveu no escuro durante meses, vocês o colocam na luz, ele se torna cego. 

Portanto os golpes de bambu que foram dados, que isso seja para vocês, irmãos e irmãs aqui ou em outros 

lugares, ou sobretudo para aqueles que estão nas posições de poder, foi algodão, se posso dizer.  Isso foram 

tomadas de consciência, com as quais vão, os remorsos, os arrependimentos, a contrição, eu creio se diz na 

linguagem... A contrição é o ato preliminar à redenção desses irmãos e dessas irmãs que exerceram essa 

predação, que tem trazido muito a eles, o dinheiro, as honras, a notoriedade, a facilidade material. E através 

disso, certamente há arrependimentos, há atos reais de contrição que se fazem com reviravoltas de casacas 

quase imediatas.  E isso, vocês vão ver cada vez mais ao redor de vocês, hein, mesmo entre vossos muito 

próximos. 

Vamos, continuemos.  

 

Questão : Hercobulus deve ser considerado como um sol ou um planeta ? 

Isso não tem nenhuma espécie de importância. É uma massa com um núcleo ferroso, que é enorme e portanto 

as influências sobre a gravitação vão se tornar extremamente visíveis, é claro.  Mas é semelhante, saber que é 

um planeta... se eu vou até o fim, de saber se é um planeta ou um sol, isso muda alguma coisa em seu 

coração ? É agora que é necessário colocar isso como questão. Não aqui, porque se joga o jogo e se coloca 

questões, mas quando vocês estão sozinhos, quando alguma coisa assim emerge, quem coloca a questão e qual 

é a utilidade para o que eu sou ?  O que eu sou, o que vocês são, no Coração do Coração, não tem necessidade 

de nada, nem mesmo de vosso corpo, nem de vossa pessoa, bah isso vocês o são de toda eternidade. Vocês 

veem ?  Então certamente, quando são os sonhos, eu respondo, porque isso lhes concerne e depois isso pode 

concernir a outros irmãos e irmãs, mas saber se Plutão é um planeta, um asteróide, ou Nibiru, é uma anã 

marrom, é um sol, é o dobro do sol que foi separado pelos Arcontes. 
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Questão : é em relação ao fato de que Nibiru é considerado como o duplo de nosso sol. 

O problema não está aí. Se você quer apreender Nibiru, torne-se Nibiru. Vocês têm uma irmã muito querida 

que não está aí – que estava aí há dois anos, agora ela tem outras ocupações – que teve, que recebeu 

mensagens de Nibiru.  Elas eram plenamente verdadeiras, da mesma maneira que vocês podem receber uma 

mensagem de uma formiga ou de Gaia. É isso que é importante. Preferivelmente do que saber se é planeta ou 

estrela, porque o que isso muda em seu coração, conduza seu coração em Nibiru ou conduza Nibiru em seu 

coração, e aí você terá todas as respostas. Tentem esquecer... mesmo nas questões que eu retorno a isso, não 

para responder, mas para se voltarem, e vocês devem se voltar vocês mesmos ao Coração do Coração, porque 

no Coração do Coração há o Conhecimento, e todos os conhecimentos intelectuais não são senão 

ignorâncias.  Quando vocês aceitam vossa ignorância, tudo lhes é revelado. 

O importante não é definir ou chamar Nibiru, sol, planeta, sistema solar, mas é vivê-lo. Para o Sol é similar.  Se 

você conceitualiza o Sol, você vai dizer : « Sim, é o que permite a vida ». E aliás eu falei em 2010 das meditações 

diante do sol, ou de costas ao sol.  Eu o fazia quando estava encarnado, até meus últimos dias, porque é uma 

imagem, é uma representação, é o que nos aproxima o mais... como o Cristo para um cristão, ou como Buda 

para um budista.  Mas são representações, nada mais.  Portanto a melhor maneira de o viver, é vivê-lo, não é 

explicá-lo, nem conceitualizá-lo, nem compreendê-lo. 

É da mesma maneira, quando vocês têm um irmão e uma irmã, vocês podem... e aliás eu respondi entre as 

primeiras questões da última vez e ao ressentimento de um irmão sobre um outro irmão, ou do sentimento de 

cólera ou do sentimento de algo que não é justo.  Mas quando vocês veem alguma coisa que não é justa, isso 

quer dizer que vocês a trazem em vocês, não é ?  É aquele que diz que é.  Porque se vocês estão liberados de 

todos esses jogos aí, certamente que vocês veem os maus rapazes, certamente que vocês veem os irmãos que 

buscam a Luz ou que são Luz, mas tudo isso é cinema.  Desde que vocês o vivam no coração, vocês não têm 

necessidade de colocar etiquetas : « é bem », « é mal », « é isto », « é aquilo », vocês o vivem diretamente.  É o 

que vai se passar durante a estase, vocês não poderão absolutamente  relacionar a qualquer história ou a 

qualquer percepção de nenhuma natureza que seja.  Portanto tomem o hábito, nestas semanas de viver isso. 

Então você dizia que tinha importância saber se Nibiru era um planeta ou um sol. Qual ? 

 

Questão : porque há esse sol que é uma anã branca... 

Marrom, não é uma anã branca, é uma anã marrom. 

 

Questão : Hercobulus gira ao redor. 

Mas o objetivo, nós lhes dissemos, é romper o isolamento do Sol, e portanto a Liberação da Terra e a Liberação 

do Sol tiveram lugar com a liberação dos corpos de Existência, em 2009 um pouquinho e sobretudo em 2010, o 

núcleo da Terra foi liberado em 2011, o Sol está em conclusão de liberação, o que explica que vocês têm 

buracos coronais que estão cada vez maiores.  O Sol deve se abrir, eu os remeto ao que disse Sereti há doze 

anos.  Isso lhes parece, na lógica de um sistema solar com os planetas que giram ao redor do sol, 

completamente aberrante.  Um átomo, eu tomo o sistema solar mas é a mesma coisa para o átomo com o 

núcleo, os prótons, os neutrons e o elétron que gira. 
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Quem teve êxito, em parte pelos matemáticos e a estatística, em saber onde estavam os elétrons ? Eles são em 

todo caso reais ? Isso vai muito, muito longe.  Então vocês podem efetivamente descrever as leis da 

eletricidade ou as leis da gravidade, mas em nenhum momento essas leis são aplicáveis quando vocês são 

livres, e sobretudo além dos mundos carbonados.  Portanto tudo isso é supérfluo, todos esses conhecimentos 

tornam-se supérfluos.  Eles fazem parte da história, mas a história tem fim. 

Eu os lembro que nós jamais lhes escondemos a verdade, bem antes das Núpcias Celestes, sobre o girar deste 

sistema solar, e se vocês ainda estão apegados à história, aos seus amigos, aos seus familiares... é necessário 

amar os seres, mas ame-os em liberdade.  É o único amor verdadeiro, é amar o outro o quer que ele faça, o que 

quer que ele lhes faça, o que quer que ele diga, porque vocês veem atrás das aparências.  Isso não os impede 

de se baterem de dar uma palmada, hein, quando há problemas de pessoa, mas vocês sabem que vocês não 

são isso.  E não é um conceito, é uma vivência que é inteiramente real,  é isso que vocês têm a viver agora, 

qualquer que seja a Onda da Vida, o Fogo Ígneo, as Portas, ou as manifestações que vêm vê-los à noite.  Vocês 

veem bem, os elfos lhes disseram já no ano anterior, que vocês veem cada vez mais processos sutis, cada um à 

sua maneira. E é uma realidade que não pode mais ser escondida. 

 

Questão : é exato que há seres que vivem no mesmo corpo há 12.000 anos e que eles se revitalizam pelo 

sacrifício humano ? 

É Indiana Jones, isso. Não sei o que responder.  Os Arcontes, eles não estão em um corpo de carne, assim eles 

se alimentam de vossas emoções, portanto eles não têm nada a fazer de vosso corpo físico.  É vossa alma que 

interessa a eles, é a energia de vossa alma ; eles se alimentam disso.  Mas imaginem um corpo que esteja em 

catalepsia há 12.000 anos, no mais isso certamente não seria um ser de Luz que se divertiria com isso, porque 

um ser de Luz, ele não é prisioneiro do tempo. Qual é o interesse em manter uma forma por tão  longo 

tempo ?  Os Nephilim, eles partiram quando os Arcontes chegaram, com a promessa de retornar ; eles não 

tinham a necessidade de permanecer milhares de anos em um corpo.  Mas eu sei, é claro, que se fala muito 

disso neste momento, porque havia supostamente as descobertas que foram feitas em alguns lugares.  Mas 

qual importância.  Isso, isso concerne apenas à história da terra.  Vossa história, ela ultrapassa largamente o 

contexto desta terra.  Vocês estão sobre este mundo, mas vocês não são deste mundo. 

Então eu sei que há correntes, no xamanismo, que lhes dizem que vocês estão ligados à Terra.  Mas é o corpo 

biológico que está ligado à Terra, não o que vocês são, é necessário não confundir as coisas.  Esse corpo é 

resultado da Terra e dos Elementos da Terra, certamente, mas vosso Espírito não tem nenhum Elemento desta 

terra.  Nós lhes falamos dos arquétipos dos Elementos no nível das Estrelas e dos Triângulos elementares da 

cabeça, vocês se lembram ? É isso simplesmente, nada mais.  Vocês não têm de depender de uma 

forma.  Portanto essa história de seres que estariam em catalepsia há 12.000 anos, é necessário estar 

realmente doente para se colocar nesse estado, hein, uma vez que quando vocês descobrem a liberdade 

efetiva, além da forma, vocês verão bem que uma forma não é nada, é uma vestimenta.  É como um 

automóvel, quando ele não anda mais, vocês o trocam, exceto que ali, não há nada a pagar, é gratuito, e o 

único combustível, é a Luz, nada mais, e o Amor. 

Portanto esse gênero de questões agora sobre a história da Terra, tem um interesse que permanecerá sempre 

intelectual, isso não os fará, se posso dizer, progredir um milímetro sobre a descoberta do que vocês são. Isso, 

é o conhecimento dito luciferiano. Aliás eu disse, isso os remete a tudo o que foi dito pelo Arcanjo Jophiel. 

Outra questão. 
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Questão : o golfinho sendo o animal ligado à Sírius, qual é o correspondente à Aldebarã ? 

Aldebarã, não há animal. Eles são humanóides como os Vegalianos.  Os Vegalianos, são muito pequenos ; é 

claro, do vosso ponto de vista, vocês podem achá-los feios, mas são humanóides até prova em contrário.  Há 

dois orifícios para o nariz, um orifício para a boca, mesmo se isso não serve para nada, e dois buracos para as 

orelhas e para os olhos.  Os outros não têm essa conformação.  Os insetos por exemplo, os olhos não estão 

colocados no mesmo lugar que vocês, as águias não mais, mas sobre Aldebarã, eu não penso que há formas de 

animais. Vocês sabem que os animais são paródias, sobre a terra, do que são realmente os veículos de 

Existência segundo as origens estelares. 

Outra questão. 

 

Questão : uma irmã era católica praticante e até mesmo dava curso de catecismo... 

A pobre.  

 

Questão : desde que ela ouve suas intervenções, uma noite, despertada, ela sentiu uma carícia sobre a 

bochecha esquerda e uma outra noite, ela sentiu que lhe tomavam a mão esquerda... 

É Maria quem faz isso. 

 

Questão : … ela se sente muito próxima de Maria. 

É Maria, sempre, quem faz isso.  Maria ela pronuncia vosso primeiro nome muito docemente, Maria, ela os 

acaricia ou beija a bochecha, e ela lhes segura a mão. É sempre Maria. 

 

Questão: ela estaria feliz de ter vosso esclarecimento. 

Eh bem já está feito. 

Eu insisto, hein, é verdadeiramente Maria. Aí, há efetivamente irmãs que podem passar, as irmãs Estrelas, mas 

quando vocês têm o beijo de Maria sobre o alto da bochecha esquerda, é sempre nessa região, não é toda a 

bochecha nem sobre a boca, é ali. Porque está ligado diretamente... então os outros não veem, aqueles que 

não estão aí, é o osso malar, o alto do osso malar que ela beija Maria, ou que ela acaricia, porque ela 

estabelece sua vibração no Canal Mariano, muito simplesmente ; e depois ela toma a mão ou ela diz vosso 

primeiro nome.  E quando vocês viveram isso uma vez, vocês não podem mais duvidar que Maria é Mamãe, é 

nossa Mãe de todos sem nenhuma exceção. Mas eu não falo do Espírito, eu falo do corpo de carne e da alma, 

antes que ela seja confinada. 

Vocês sabem, ser Absoluto não é necessariamente rejeitar Maria, o Cristo, Buda ou todos os grandes profetas. 

É ao contrário encontrar uma semelhança, é imitar o Cristo no sentido o mais nobre do termo, ou imitar 

Maria.  É mais facil para as mulheres, o mais frequentemente. Essa imitação é o verdadeiro dom do Espírito 
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Santo. Eu emprego voluntariamente uma linguagem católica para essa pessoa. Vocês não têm necessidade de 

padre, vocês têm necessidade apenas de vosso coração. Vocês não têm necessidade de mestre, vocês não têm 

necessidade de guru, exceto é claro se é um satguru, como diria Bidi, mas são tão raros. Mas mesmo disso 

vocês não têm necessidade.  Ele pode ajudá-los por um certo tempo, mas apenas vocês podem ir ao Centro do 

Coração.  E para isso, é necessário se despojar, hein. Todos os conhecimentos, tudo o que vocês apreenderam, 

todas as histórias que vocês viveram. É isso a Crucificação e a Ressurreição, é o sacrifício. Assim já respondi a 

essa irmã. 

 

Questão: eu tive experiências em que objetos apareciam na forma. Alguns explicaram esses fenômenos como 

pertencendo à lei de preciptação. O que você poderia dizer sobre esse assunto ? 

Oh vocês sabem, a materialização não é, eu diria, algo de evidente, mas são coisas que são sempre 

produzidas.  Olhem a Fonte, ela precipita e ela cria um corpo. Alguns seres podem fazer aparecer objetos, não é 

da manipulação ou da magia, é a verdade.  E eu estou bem colocado para falar porque eu estudei 

profundamente a magia em outras vidas, como vocês dizem, e tenho uma certa experiência.  Mas tudo isso não 

serve para nada.  Não esqueçam que a cada dia, a cada evento de vossa vida, a cada encontro que vocês vão 

fazer com um irmão e uma irmã, cada vez mais vocês vão ver : que é alguma coisa que se vive no coração ou na 

cabeça, o que quer que lhes digam, o que quer que lhes façam. Vocês o verão cada vez mais claramente, hein, 

se ainda não é o caso. 

A questão, você pode repetir ? 

 

Questão : eu tive experiências em que objetos apareciam na forma. Alguns explicaram esses fenômenos 

como pertencendo à lei de preciptação. 

Eu diria que é a lei do Amor,  porque a preciptação ou a criação material por um ato mágico, isso permanecerá 

sempre alguma coisa luciferiana. Pelo contrário, se é a criação ou a preciptação como foi dito, espontânea pelo 

coração, aí não há nenhum ato mágico.  Portanto qualquer materialização não é necessariamente da sombra, 

ou da Luz, é variável. 

 

Questão : o que vocês fazem e onde vocês estão quando vocês não estão entre nós ? 

Os Melchisedeques, nós também temos embarcações, há aqueles que vieram nos visitar.  O que nós fazemos ? 

Bem nós passamos nosso tempo a nos criticar. Não, nós passamos nosso tempo estando alinhados e, como 

dizer, a viver os Elementos.  Vocês sabem que nós somos 24, que nós estamos divididos 6 por 6 segundo nosso 

posicionamento sobre um quadro elementar, ou seja norte-sul, leste-oeste.  E nós estamos em estrutura 

geodésica, quer dizer nós temos uma representação espacial hexagonal, para cada um dos 6 nos locais onde 

eles estão. De acordo ?  Não é sobre um plano, como vocês estão assentados sobre um plano ; nós, nós 

estamos sobre vários planos e estamos em diferentes alturas. 

Certamente, aqueles que vêm nos ver  podem às vezes nos ver como isso foi representado, com os 24 velhos 

um pouco senis que estão sentados assim sobre tronos de pedra. Mas isso, é uma representação, não é, tal 

como vosso cérebro pode imaginar em vosso retorno.  Na realidade nós conversamos, nós nos alinhamos e nós 

nos deixamos atravessar por nossa qualidade elementar arquetípica, e nós confrontamos, mas não 
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intelectualmente é claro, nós alquimizamos tudo o que é visto, percebido, vivido, atravessado, a fim de seguir, 

se posso dizer, o mais próximo, a evolução de nossos irmãos e irmãs sobre a terra, nesses processos agora de 

Ascensão. Aí está, é tudo. 

Então portanto nós estamos em nossas embarcações. É por isso que agora nós chegamos até vocês, não com 

nossas embarcações, uma vez que nós estamos na atmosfera da Terra, mas instantaneamente : nós nos 

materializamos ao lado de vocês. Então aqueles que são muito sensíveis e que têm a visão interior, vão ver 

sempre o mesmo cenário. Quando vocês estão em posição alongada, vocês vão ver uma bola de diferentes 

cores que aparece e que se desdobra em uma forma.  Somos nós.  E quando nós não estamos ocupados com 

vocês, e até mesmo quando estamos ocupados com vocês, nós estamos também em nossa embarcação.  Vocês 

veem, vocês não chegam a compreender que vocês podem estar de uma vez perto de vocês e ao mesmo tempo 

na embarcação prestes a trocar os Elementos entre nós. E é no entanto o que se passa. 

A consciência, lembrem-se, após as Núpcias Celestes, preliminar à Liberação da Terra, lhes deu a viver 

mecanismos de comunhão, de fusão, de dissolução, a fim de fazê-los viver que a consciência não estava 

atribuída exclusivamente a uma forma.  Vocês veem, há uma enorme pedagogia por trás de tudo o que nós lhes 

entregamos durante todos esses anos.  Isso quer dizer que nós seguimos um plano adaptável de tudo o que se 

desenrolava, não nos fatos da Terra, mas nos elementos da Terra. 

E com isso, nós estamos situados fora do tempo, portanto nós conhecemos muito exatamente o cenário do fim, 

simplesmente não pode ser datado. Mas bem evidentemente que vocês imaginam que através de todos os 

sinais físicos de vossos corpos, da Terra, de todos os sistemas em posição, que isso se desenrola neste 

momento mesmo.  E isso vai tomar uma acuidade sempre mais forte a cada dia, que isso seja vosso apocalipse 

interior ou no apocalipse da Terra, a Revelação. 

 

Questão : foi dito que à vista dos outros nós aparecemos como os legumes. Como isso se manifestará no nível 

dos sintomas e esse estado é possível para alguns a partir de agora ? 

Sim certamente. Há aqueles que já são legumes hein, aqueles que dormem quinze horas por dia, que comem, 

que dormem, que comem, que dormem, e que vivem essa transformação.  Eu creio que fui eu quem empregou 

essa expressão dos legumes, não é necessário tomar no sentido literal. « Como um legume », é a expressão 

corrente quando vocês veem um irmão ou uma irmã que se abandonou, que não se move mais e que é 

completamente... um legume – é assim que se diz. Eu não vejo o final da questão, assim poderia reler ? 

 

Questão : foi dito que à vista dos outros nós aparecemos como os legumes... 

Sim, eu me lembro muito bem. E depois ? 

 

Questão : … como isso se manifestará no nível dos sintomas... 

É necessário não confundir aquele que vê o legume e aquele que é o legume. Aquele que é o legume, vocês 

podem perguntar aqui aos irmãos e irmãs, hein, são os verdadeiros legumes. Mas isso não vai durar, é somente 

um período.  Mas agora, aquele que o vive, ele não se vê como um legume ; ele se vê como nada, ele 

desapareceu da história. Eis o que eu quero dizer, nada mais, nada menos.  Vocês têm irmãos e irmãs que vocês 
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veem ao redor de vocês, que não são mais afetados pelo que quer que seja.  Eles estão estabelecidos na Paz 

eterna, em Shantinilaya se vocês querem, eles estão estabelecidos em Sat Chit Ananda.  Eles podem muito bem 

ter uma vida ativa, mas eles não reagem mais ; é nesse sentido que eles também são legumes.  O Liberado 

vivente não tem de reagir a este mundo ; ele está aí, se constata que ele está aí, é tudo.  E é aliás através desse 

não-agir e esse não-fazer no plano da manifestação da consciência que eles são os mais eficazes.  Não é 

fazendo os bhajans (N.T. orações na forma de canções cheias de conteúdo devocional), tomando os irmãos e as 

irmãs nos braços, que isso vai mudar o que quer que seja em sua vida, é sendo o que vocês são. 

Então visto do exterior, para a personalidade, efetivamente a personalidade tem vontade de dizer « Mas eu sou 

um legume », ou « O outro que eu vejo, é um legume ». Ele não está mais na reação, ele está na vida. E nesses 

momentos, ele está na vida do coração, mesmo se ele tem uma vida muito ativa em outros momentos.  Eu não 

vejo que há outro atrás, hein, eu não quero dizer mais, nesta época, senão outra coisa do que isso, é tudo : 

« ser como um legume », um legume isso não se move, isso brota no lugar.   Observem, isso talvez pode ainda 

mudar, hein.  O dia em que vocês verão os tomates e as abobrinhas correrem, será necessário se colocarem 

sérias questões, hein. Vocês imaginem as batatas que saem da terra sozinhas ? É a levitação da batata. Não, 

mas não riam, não é por nada que eu tomo a batata.  A batata, não é raíz, é um tubérculo.  Portanto ela não 

está mais agarrada à terra, ou muito pouco, por algumas raízes. É a Ascensão das batatas também. 

Eles estão todos pensando nos legumes que correm... 

 

Questão : eles comeram muitos cogumelos. 

Quais cogumelos ? 

 

Questão: alucinógenos. 

Não há necessidade de cogumelos para alucinar, hein. Alucinar, não é alucinação no sentido médico mas é 

como quando vocês dizem « Eu alucino », vocês não acreditam em seus olhos.  Mesmo o mais informado não 

poderá acreditar em seus olhos. E alegrem-se. 

 

Questão : eu sonho regularmente com meu ex-marido. Nesses sonhos, eu tenho desejo de reencontrar... 

Ah não é um pesadelo então, é um sonho. 

 

Questão : … mas ele guarda distância. No último sonho, ele se mostra caloroso, me toma em seus braços e 

nós nos abraçamos.  Eu sinto uma grande felicidade que ele parece partilhar.  Nossa filha está lá e eu 

compreendo que nós partimos para uma nova vida juntos. Nós estamos alegres e correndo para meu 

automóvel, um de nós joga a chave ao outro, mas ela cai no mato.  Eu me apavoro pois eu penso que é 

necessário encontrá-la se nós queremos retomar nosso caminho juntos. 

Qual é a necessidade de pensar que vocês vão retomar um caminho qualquer ? Qual é a necessidade de 

restabelecer ligações ? De onde isso vem ?  Portanto esse sonho atrai sua atenção, não sobre a possibilidade de 

viver uma história de amor com um passado, mas lhe mostra simplesmente o apego.  E aliás você perde a chave 
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do automóvel, isso é muito engraçado.  Não há êxito, não há futuro.  Esse sonho apenas traduz a inutilidade do 

marido, da...- isso não quer dizer que é necessário deixar marido e mulher, hein, eu já disse – mas a inutilidade 

de qualquer história qualquer que ela seja.  Aliás o sonho é muito característico, a chave é lançada, vocês 

perdem a chave, e portanto vocês não podem tomar o automóvel. 

Não serve para nada fazer reviver o passado. Em Eternidade, não há nenhum passado, nenhum futuro, nenhum 

projeto, há somente a Liberdade e a Verdade.  O Absoluto, Parabrahman, podemos empregar ainda uma vez 

muitas palavras, Prakriti e Purusha, pode-se ir muito longe na terminologia, mas não é o objetivo, aí não mais. 

Portanto esse sonho a coloca diante de alguma coisa material, afetiva, mas que remete a algo muito mais 

profundo do que isso, ou seja o desejo de viver uma história.  E lhe foi mostrado em seu sonho que não é 

possível, que ele certamente tenha abraçado, quer dizer o perdão de algum modo, que está acordado de um 

para o outro, mas vocês não podem partir no automóvel. É uma quimera, mas essa quimera está aí para 

mostrar-lhe justamente ao que você resiste, como o corpo, como as emoções, como o mental, como eu disse 

no preâmbulo. 

Outra questão. 

 

Questão : em 2012, quando de um estágio, eu saí após o jantar para caminhar com uma irmã. Era uma noite 

escura. Apesar da obscuridade total, eu vi como um movimento de enormes asas no céu, como uma aparição 

neste mundo. Estava muito escuro, nós demos a volta e eu vi uma dama diante de nós. Ela era pequena, os 

cabelos negros jogados para trás, e usava um sari cor de bronze. Ela caminhava tão lentamente que nós 

rapidamente a alcançamos. Eu a chamei, mas ela não diminuiu o passo e eu quis colocar-lhe a mão no 

ombro, mas a mão passou através. Então bruscamente ela acelerou, o ar se densificou diante dela em um 

muro branco cintilante, ela passou através do muro e desapareceu. A irmã que me acompanhava não viu 

nada e não compreendia por que eu tinha gritado « Madame ». Se eu tivesse permanecido tranquilo, isso 

teria talvez sido enriquecedor de ver onde ela ia me conduzir. 

Certamente. Então de início isso atrai uma pequena reflexão. Vocês sabem que quando nós intervimos ao lado 

de vocês, é frequente quando é noite, quando vocês estão deitados, e é aliás nesse escuro que vocês vão ver a 

Luz. No escuro completo, não há escuro, há a Luz. A Luz vem de onde ? Do escuro, certamente, não da sombra, 

não do mal, mas do que é anterior à Luz. O que é anterior à Luz, é o que não está ainda manifestado nem 

nascido, mas que suporta toda a Criação. É o Absoluto, muito simplesmente, o nada se vocês preferem. 

O que você vivenciou, pelo fato de que fosse noite como você mesmo disse, dá uma maior capacidade para ver 

de olhos abertos, e independente de qualquer cogumelo, hein, como se disse há pouco, e de todo produto que 

provoca visões quiméricas como o álcool ou tudo isso, estamos de acordo. O escuro lhes dá acesso, e é o que 

vocês vivem à noite... Se vocês tentam fazer a experiência, eu lhes disse que à noite vocês veem muito mais 

coisas, havia as treliças etéricas, havia as Presenças, havia muitas coisas que se manifestavam, mas se vocês 

permanecem no escuro completo, completo, vocês vão perceber o que, de olhos abertos ? Que vocês veem, e 

contudo não há nada que pode clarear o que quer que seja e contudo é em meio a esse escuro que vocês veem 

as formas luminosas, até mesmo a Luz Branca, é normal.  Portanto você teve acesso – talvez porque naquele 

momento havia experiências vibratórias que eram feitas – ao que habitualmente lhe é invisível.  E você viu no 

escuro, e é isso que é importante. Agora sua questão em relação a isso, é o quê ? Aí eu dei um primeiro truque 

em relação ao escuro, a noite. 
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Questão : houve o movimento do ar, eu tive o sentimento de uma encarnação neste mundo, de uma 

passagem de um mundo a um outro. Depois dessa mulher em sari bronze, avançando tranquilamente diante 

de mim. 

Bah sim, mas vocês sabem muito bem que não há distância, não há espaço.  Da mesma maneira que vocês 

encontram os povos da natureza de maneira mais facil, ou nossas Presenças de maneira mais simples hoje, mas 

quando vocês vão ver a realidade do que nós chamamos a matriz arcôntica, vocês vão ver o que era a predação, 

vocês vão ver os demônios.  Aliás é por isso que nas aparições de Maria ou aparições ditas marianas, que não 

eram sempre Maria, mas que eram até mesmo particulares, lhes foram dadas inúmeras informações. 

Foi dito que durante os três dias era necessário fechar as janelas e tudo, e não se interessar ao que se passasse 

no exterior.  Porque bem evidentemente, desde que não há mais nenhuma proteção, toda a matriz arcôntica (o 

que resta), torna-se visível : vocês veem as últimas linhas de predação, vocês veem os últimos laços que os 

unem a outros irmãos e irmãs, vocês veem tudo.  Vocês veem o que está por detrás.  É como se vocês 

estivessem, eu tomo o exemplo das crianças. Ao fantoche, a criança, ela olha o fantoche, mas ela não sabe que 

há uma mão com fios.  Depois ela o sabe, mas no início não.  E aí, é isso que vai ser dado para ser visto, que 

vocês já veem, que você viu na ocasião dessa experiência. Você viu as outras realidades.  Agora, eu não penso 

que você pudesse passar através do portal que ela abriu diante dela. Era um portal branco. 

 

Questão : é como se o ar se densificasse e fizesse um muro cintilante branco. 

Ela mudou de estado dimensional, muito simplesmente, e portanto de forma.  Mas isso, isso se manifestou, 

como você o disse, na realidade tridimensional, porque sua consciência tinha certamente vivido uma abertura 

naquele momento, que lhe deu a ver as coisas invisíveis.  Mas vocês sabem, por exemplo o que vocês chamam 

as ondas elétricas, as ondas de seus aparelhos sem fio, aí, agora, vocês não as veem mas elas existem.  É como 

as ondas de rádio, se vocês não têm um decodificador, o aparelho de rádio, vocês não recebem, mas no 

entanto elas são reais.  E tudo isso que vocês vão ver. E lá, você teve a experiência de alguém que não estava 

em sua dimensão, uma vez que você passou a mão através, mas que estava sobre as mesmas linhas de espaço-

tempo, em uma outra dimensão.  Ela mudou de dimensão e você se encontrou sozinho. 

Mas isso, é uma experiência que está ligada a um estado de sua consciência, mas quando vocês caminham na 

rua, vocês colidem todos os dias nos milhares de personagens, que não são astrais, que estão em outras 

dimensões, não é a mesma coisa, mas vocês não os veem e vocês não os sentem.  Então agora é diferente, 

porque com as modificações e a intensidade da Luz que há, vocês veem mesmo de olhos abertos, vocês 

começam a ver coisas mesmo em pleno dia.  Mas é mais facil ver à noite, efetivamente. Vocês vão ver formas 

que não são astrais, vocês vão ver entidades que são bem reais, na dimensão delas, que nada têm a ver com a 

terra, e que no entanto cruzam certas linhas temporais da terra.  Eu não posso entrar no detalhe, isso seria 

complexo, mas são coisas que vocês vão viver também cada vez mais.  Eu não posso lhe dizer mais sobre a 

origem daquela pessoa. 

 

É hora da pausa. 

Já ? 
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Então caros amigos eu lhes transmito todas as minhas benções, restaurem-se bem e eu lhes digo até já, em 

pouco tempo. Até logo. 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Ligia Borges 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/04/02/o-m-aivanhov-qr-partie-1-avril-2017/ 
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OMA - Q/R - Parte 2 - Abril 2017 
 

Então queridos amigos nós podemos continuar com suas questões e nosso diálogo, e nossas trocas. Então eu os 

escuto a seguir. 

 

Questão: você tem evocado os golpes de bambu que alguns tomam atrás da cabeça, ligados com o Triângulo 

da Terra, o cerebelo e a memória. Você pode desenvolver sobre esse assunto porque desde dois dias, eu 

tenho dores no nível do Triângulo da Terra? 

 

Então, desenvolver é muito simples. O Triângulo elementar vocês sabem onde ele está, está atrás da cabeça. 

Ele corresponde ao Melquisedeque da Terra, em uma de suas linhagens que está ligada a linhagem dita da 

Terra, do Elemento Terra e não da Terra planeta, é claro vocês compreendem. 

 

Há no nível atrás da cabeça, certo número de estruturas energéticas ligadas ao efêmero, que são 

extremamente importantes. Vocês têm é claro o cerebelo que é a sede não somente do equilíbrio, tal como a 

medicina reconhece, mas de tudo que pode estar em ressonância, em ligação, com o inconsciente, no sentido 

mais amplo, e, sobretudo coletivo. É também nesse nível que se aloja o que é chamado as memórias; as 

memórias se atualizam no nível do cerebelo. É claro, esta função não é absolutamente reconhecida pela 

medicina, mas ela faz parte do ensinamento tradicional. 

 

Então isso que eu chamo de golpe de bambu atrás da cabeça – que diz respeito, sobretudo aos maus meninos, 

eu não penso que nossa irmã esteja envolvida – está diretamente ligada à iluminação disso que é a Terra, e a 

iluminação disso que é a Vida sobre o Elemento Terra. O Elemento Terra, como vocês sabem, é o menos 

plástico, em relação à Água, ao Ar e ao Fogo. É o Elemento, eu diria o mais rígido, que está ligado à estrutura, 

mas também a forma, e não ao movimento da forma que, está ligado a Água e ao Ar. O golpe de bambu é o 

golpe de cassetete do qual eu falei, ou do bastão recebido atrás da cabeça, para destrancar, nestes seres 

opostos a Luz, eu diria, certo número de elementos que se traduzem por esta noção de vergonha ou culpa que 

vai, como eu disse, em direção ao arrependimento e em direção a redenção. Isso é completamente normal.  

 

A atividade dos Elementos, vocês sabem, lhes revela suas linhagens. Isso vocês viveram já, para alguns desde 

numerosos anos. Simplesmente no nível dos maus meninos, é claro, não podemos falar de linhagens porque 

eles não têm esta revelação, mas podemos atrair sua consciência ordinária em direção a noção de 

responsabilidade, em direção a noção também... não de responsabilidade mas de respeito que deve existir 

direcionado a toda forma de vida qualquer que ela seja, e não somente aos irmãos e as irmãs, mas no seio 

mesmo deste confinamento, como também aos animais, como aos insetos, a tudo que vive na superfície desta 

terra. 

 

Houve então, sem necessariamente imagens ou visões, um desbloqueio desta linhagem da Terra. Eu lembro 

vocês de que existe nesse nível, a Estrela OD e as duas Estrelas laterais, que são ligadas, como vocês sabem, a 

KI-RIS-TI essencialmente. Houve então, por esses mecanismos de radiações cósmicas que se produziram há 

algumas semanas, duas semanas exatamente, e que permitiram criar uma forma de autoculpabilidade da 

consciência ordinária limitada, e uma consciência que eu chamo predadora, de uma maneira ou de outra, que 

são constantes nesses irmãos e irmãs que exercem as atividades de poder em qualquer domínio que seja. 
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Houve então uma liberação de culpa que não está ligada a ação da Luz, mas a esses irmãos e essas irmãs que 

estavam na predação, eles tem uma alma evidentemente, são completamente conscientes que isso que eles 

fazem não vai ao sentido da Vida, mas vai ao sentido do proveito, isso que não é a mesma coisa, é claro, e é isso 

que foi revelado, mesmo que eles não tenham visto, mesmo que eles não tiveram o esclarecimento intelectual, 

mas houve uma espécie de tomada de consciência que se fez sem visões, sem mensagens, sem nada, somente 

e tão somente eu posso dizer, para esses seres. 

 

Mas de novo, não é porque você tem tido dor atrás da cabeça que isso diz respeito, eu falei dos meninos maus, 

ao menos que você seja você mesmo um menino mau, ou uma menina má. 

 

 

Questão: eu voltei a habitar uma região onde eu vivi 20 anos, depois me ausentei durante 30 anos. Esta 

região é a sede do budismo tibetano e de diversas correntes Nova-Era. Isso tem me levado a perdoar e a 

aceitar as crenças de cada um. Eu sinto apesar de tudo um peso quando estou lá e uma grande leveza quando 

deixo a região. Você pode me dar um conselho nesses tempos de Liberação? 

 

Então bem-amado como você disse você mesmo, nesta região onde se encontram os centros budistas, onde se 

encontram muitos movimentos da Nova Era o que caracteriza o movimento da Nova Era, o que caracteriza o 

budismo, é que a encarnação não cessa. É claro, como os budistas e também os Nova Era conhecem os ciclos, 

mas para eles há uma perpetuação da encarnação, de uma matéria ou de outra; eles são incapazes de 

considerar que a Verdade está em outros lugares  além da encarnação.  Evidentemente isso recria, nessas 

regiões onde eles estão muito presentes, pelas suas orações, pela sua intenção, pela sua própria presença, uma 

espécie de chapa de chumbo e de confinamento que, além disso, pode ser visível ao nível do Éter, que se 

apresenta como uma forma de cúpula ou domo mais ou menos brilhante, mas, sobretudo sombra. Mesmo se é 

brilhante, não é claro, e é efetivamente os modos de crenças desses irmãos e dessas irmãs. 

 

Evidentemente seu corpo é constituído desta terra, porque, como você disse, é uma terra onde você já viveu há 

muito tempo. É claro você reencontrou, não somente as raízes, mas também uma forma de liberdade em 

alguma parte, quer dizer você voltou sobre os lugares onde você estava para regular um número de coisas, não 

por uma ação deliberada, mas por sua simples presença. É claro, que você não é o mesmo de há vinte anos, e 

mesmo há vinte anos, as energias desta região não eram as mesmas. 

 

Pouco a pouco se criam as egrégoras, isso vocês sabem, essas egrégoras são às vezes suficientemente 

constituídas não para serem opostas a Luz, mas para serem truncadas, quer dizer serem limitadas a realidade 

sensível desse mundo. É exatamente o que acontece no seio da maioria das correntes budistas, e, sobretudo, 

no budismo tibetano, e evidentemente na totalidade dos movimentos chamados Nova-Era, que falam da 

NESARA (NT: - Lei NESARA: é uma sigla que significa "National Economic Security And Reformation Act" –

Segurança Nacional Econômica e Ato  de Reforma), que falam de uma nova vida nesta densidade, isto é, como 

vocês vivem e talvez tenham ouvido, totalmente impossível em relação a história justamente desta terra. 

 

Então, é claro, quando você está nessas regiões e da mesma maneira você tem a mesma coisa nos lugares que 

abrem as estruturas ligadas aos meninos maus, em certos conselhos econômicos, em certas cidades onde há as 

representações, que isso seja no que vocês chamam a ONU, que isso seja as forças armadas como a OTAN, é 

claro as energias que estão presentes nesses lugares são em certa medida isoladas, primeiro pelas suas próprias 

crenças, pelas vivências e pelos seus interesses, mas também pela interação da Luz. 
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Eu venho falar de uma espécie de domo presente nesses lugares, que é brilhante, mas sombra; isso não é 

escuridão, isso não é negro, mas é simplesmente um isolamento. Esses irmãos e essas irmãs que estão na Nova-

Era, que estão em diferentes movimentos budistas, estão divididos na Ilusão desse mundo, quer dizer que 

estão persuadidos de que a espiritualidade, é não somente continuar na matéria, com uma iluminação do 

Espírito, ora a finalidade da Liberação e da Ascensão, são a espiritualização da matéria, isso não é prosseguir na 

matéria, isso é muito claro. 

 

Agora, eles estão como expressou esta irmã, nas suas crenças. Evidentemente você pergunta como não ser 

afetada. Uma coisa é ver ou sentir, outra coisa é ser afetado. Isso quer dizer o que? Isso quer dizer que como 

todos os processos que nós lhes descrevemos desde mais de um ano, há alguma coisa a atravessar nesse nível, 

quer dizer ser atravessada pelas crenças e as energias dessas egrégoras, vê-las, percebê-las, mas não sentindo 

nenhuma perturbação. 

 

Aquele que está realmente – e de maneira definitiva – instalado no Coração do Coração está totalmente 

refratário a esse gênero de perturbação. Isso não quer dizer que não os veja, isso não quer dizer que não os 

sinta, mas ele é consciente de sua presença, mas não pode de maneira alguma ser afetado. Então o que você 

vive é simplesmente um convite a se deixar atravessar aí também por essas energias, por essas informações, 

mas, sobretudo de não parar, de não os guardar através de você. É o mesmo princípio por isso que é visto em 

sua vida e que está para atravessar. 

 

Novamente, atravessar alguma coisa e ver alguma coisa, não é se interessar, não é explicar, não é 

compreender, mas é não ser justamente afetado por isso que é limitado, que isso seja seu corpo, que isso 

sejam seus pensamentos, que isso seja suas emoções, ou que isso seja as crenças dos outros com essas 

egrégoras que são ainda efetivamente... que nutrem não mais as linhas de predação coletivas, porque elas 

foram laminadas quando da Liberação da Terra, mas porque isso mantém uma estrutura ilusória que é 

chamada desde sempre “as egrégoras”. 

 

Bom, eu poderia é claro lhe dar as técnicas de libertação, de proteção, mas a finalidade, ela não está aí, a 

finalidade é ser quem você é, qualquer que seja seu ambiente, quer dizer que a mudança que você percebe, 

segundo o que você é na região ou fora desta região, deveria ser percebida é claro, mas sem afetar o que quer 

que seja em sua vitalidade, em seu corpo ou em sua consciência. 

 

Mas é justamente fazendo, como você disse, essas idas e vindas, que você poderá, em determinado momento, 

observar o mecanismo disso que é efetivamente real, mas não tem nenhuma implicação sobre você. Aí 

também, é a repetição e a experiência, a repetição das oscilações entre bem e não bem, não-vitalidade e 

vitalidade, que vai permitir ver não o que existe, mas ver desta vez o mecanismo que está trabalhando que 

permite a você não mais se apegar, nada mais reter e de aceitar ser atravessado. É o que havia sido chamado os 

quatro pilares, quer dizer a Transparência. Esta transparência, não mais de você perante você mesmo, não mais 

de você em relação aos irmãos e as irmãs, mas você se torna nesse caso a transparência nesse mundo, e 

nenhuma regra, e nenhuma lei, e nenhum princípio desse mundo pode mais desestabilizar o que você é, sua 

consciência. 

 

É claro, o corpo sentirá sempre, mas sem constatar os efeitos da fadiga ou de ser desestabilizado segundo a 

mudança de lugar. É a mesma coisa em face de cada irmão e irmã, vocês têm irmãos e irmãs que estão, 

portanto no coração, com quem vocês têm mais afinidades e outros menos afinidades, é humano eu diria. 

Vocês têm as sintonias, as ressonâncias comuns, ou não, mas mesmo isso não quer dizer que vocês irão se 
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tornar todos os mesmos, isso quer dizer simplesmente que vocês são capazes, e vocês irão se tornar capazes, 

de atravessar o que há para atravessar nas relações, nos lugares, sem serem afetados. 

 

Então, é claro, há mesmo assim certas energias, certas egrégoras que podem afetar de maneira importante o 

corpo físico, mas os recursos da consciência e da Luz são de longe superiores aos recursos de seu corpo físico. E 

se você está de acordo com o que você é, de maneira ampla, quer dizer não unicamente em alguns momentos 

privilegiados, mas que esses períodos se instalem cada vez mais na duração, na reprodução dos mesmos 

estados, então você constatará que você não será mais impactado pelo que lhe atravessar você não reterá 

nada, você terá nesse momento realmente e concretamente se tornado transparente. 

 

A Transparência, nesse nível, é bem mais que os quatro pilares que nós explicamos na época e que eram para 

viver, esta transparência é a transparência da Luz, é aquela que lhe dá esse sentimento de estar vivo, esse Fogo 

do Coração, esta Onda de Vida, esse sentimento de vacuidade ou de plenitude, e também de não ser nada. 

Quer dizer que se você ainda é afetado no dia de hoje, é que você pensa ainda ser alguma coisa no seio desse 

mundo, isso que não lhe impede de viver no seio desse mundo, mas muda de maneira radical a própria 

expressão e a manifestação mesmo de sua consciência, a mais ordinária como a mais supraconsciente. Eis o 

que eu posso dizer. 

 

Então, claro, vocês se tornam todos, isso foi dito, cada vez mais sensíveis, ao Wi Fi, as ondas, as Presenças, 

encarnadas ou não, mas qualquer que seja esta Presença, é o que eu dizia também numa das primeiras 

questões há pouco, o que quer que aconteça, atravesse, não procure reter nada. Mesmo que você veja esse 

domo que está sobre esta região, ou sobre uma parte desta região ou dessa cidade, isso não tem nenhuma 

espécie de importância, você não tem que ser afetado por isso, você não tem que lutar contra isso, sem isso 

você penetra na dualidade de novo e então na ação-reação.  

                                                                              

É claro que é visto, é claro isso lhe perturba, mas num determinado momento isso não poderá mais perturbá-lo 

desde o instante em que nesse momento, você não colocará sua consciência sobre o seu corpo com suas 

desordens, mas unicamente, da mesma maneira, sobre seu coração. Porque o coração vai lhe fornecer real e 

concretamente tudo isso do que você tem necessidade para não ser perturbado ou alterado por isso que é 

sentido e vivido, e mesmo visto. 

 

Aquele que está o mais frequentemente seguindo, eu digo não de maneira definitiva ainda, em Graça total, mas 

que está o mais frequentemente em estado de Graça, mesmo que isso não dure, neste estado de Graça vocês 

não podem ser afetados. Isso quer dizer que não é a energia que lhes faz sair da Graça, ou do lugar em que 

você penetra novamente quando entra em sua casa, mas que é simplesmente sua consciência que é atraída 

para esta manifestação ainda que sua consciência fique centrada no coração, não para pedir para ser liberada 

disso, mas simplesmente, eu diria, pela alegria de estar no coração, no Fogo do Coração, no Fogo Ígneo, na 

vibração do coração, pouco importa, chame isso como quiser. Mas desde o instante em que sua consciência 

não é mais atraída pela manifestação, vivendo tudo, mas se voltando resolutamente, voluntariamente, no 

coração, não há mais nenhuma razão para ser afetado, que isso seja pelo ruído – falamos na última vez em que 

nos vimos – por exemplo, mas é semelhante pelas energias desse tipo. 

 

É preciso também, através disso, que nós lhes dissemos, respeitar a liberdade e a crença do outro, mesmo se 

sua liberdade e sua crença estiverem diametralmente opostas a isso que vocês vivem. Vocês não têm que julgá-

los, e vocês não têm mais que ser afetados. É claro, era regra até o presente – e até esses anos que se 

decorreram -, era uma constante -, mas quaisquer que sejam os contratempos, se eu posso dizer, quaisquer 
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que sejam as energias viciadas que vocês podem encontrar num lugar, numa egrégora, com um irmão ou uma 

irmã, vão além. Se vocês não podem amar, perdoem no silêncio e continuem seu caminho; isso, é bom para 

uma relação, mas para um lugar onde você viveu, é mais difícil, não é? 

 

Então é claro, isso parece delicado e para aceitar e para crer que por sua simples presença no coração, em 

qualquer lugar que seja como e como em qualquer relação que seja, há em seu coração todos os recursos para 

não ser afetado, apesar da percepção desse desequilíbrio. Tudo se joga nesse nível, é isso a Transparência que 

se vive agora e que reúne o que eu chamei o Caminho da Infância, da inocência, a espontaneidade, tal como 

havia sido desenvolvido e também a Verdade. 

 

Vocês veem a ligação com seu corpo era muito profunda porque havia identificação ao corpo em todo mundo. 

Agora, com o trabalho da Luz, o trabalho da Liberação, o trabalho das Estrelas, seu trabalho enquanto 

ancoradores da Luz, semeadores da Luz, pilares de Luz, vocês tem que se dar conta de que não serve para nada 

dizer: “Aquele é negro” ou “As energias nesse lugar não são compatíveis”, porque a energia compatível, ela 

está em seu coração e em nenhuma outra parte. Vocês sabem? 

 

Então desde o momento em que vocês fazem esta espécie de retorno, de revolução interior, em vez de chamar 

uma resolução exterior ou de ser afetado por isso que você percebe, você poderá vivê-lo sem nenhuma 

perturbação, se eu posso dizer, sem nenhum problema. É essa a chave. Não era possível há alguns anos, mas 

isso vai se tornar cada vez mais possível, porque isso virá dizer que sua consciência está instalada de maneira 

quase definitiva em seu corpo de Existência que está aí, eu lembro a vocês, e não no jogo da consciência 

manifestada nesse mundo. 

 

Sirva-se de sua consciência manifestada nesse mundo quando você deve preencher um cheque, quando você 

deve ir discutir com o banco, aí sim, sirva-se desta pessoa, e mesmo nessas circunstâncias localize-se no 

coração, isso não é contradição. Antes não era contradição, mas era um ou outro, após lhes dizermos que havia 

superposição, era um ou outro e agora é o efêmero que se distancia e a Eternidade se instala de maneira 

definitiva e então a consciência inerente a esta Eternidade, o supramental, o supraconsciente, o Absoluto, a 

Infinita Presença, que estão em ação – interior-, e que se traduzem no exterior. 

 

Vocês sabem o movimento da consciência? Quer dizer que até o presente, enquanto seres sensíveis, abertos, 

despertos, tendo iluminado uma ou outra das Coroas, vocês têm notado já desde longo tempo que vocês 

sentem tudo, mas lembrem-se do que eu havia dito já nesta época: “Aquele que diz que é”, “O amor ou o 

medo”. Então claro, há nesse nível os reflexos, os hábitos, os condicionamentos, que não são da ordem das 

coisas graves como os pequenos diabos, ou ainda as feridas e cicatrizes, é simplesmente não mais um face-a-

face com vocês mesmos, mas é um face-a-face com a Eternidade e a Vida, e aí tem as duas posições: Coração 

do Coração ou a projeção da consciência, qualquer que seja, quer vocês estejam na consciência a mais comum 

ou no Si, e vocês irão projetar no exterior. Tudo isso que se desenrola, ou que não se desenrola, na hora atual 

para o conjunto dos irmãos e das irmãs da terra, está ligado a isso. 

 

Confiem na Eternidade que vocês são, quer vocês a vivam ou não, ou vocês têm necessidade, se eu posso dizer, 

de colocar seu nariz em tudo? Mas se vocês colocam seu nariz, a consciência é levada, então depois vocês irão 

constatar efetivamente que vocês estão menos bem, ou que uma dor pode se revelar no corpo. E se nesse 

momento vocês fazem o retorno ao coração, sem nada pedir, não é questão de ter, como eu dizia há dois ou 

três anos atrás, a resposta do coração, porque a resposta do coração vocês já têm através do sentir e as 

perturbações que podem ainda aparecer, mas se vocês pensam nesses momentos de perturbação, em se 
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colocar no Coração do Coração, a energia e a consciência vão seguir, e não o mental, e não a necessidade de se 

proteger. 

 

Certamente, na condição de fornecer assim mesmo um quadro de manifestação, há os poluentes, por exemplo, 

que matam diretamente o coração... o corpo, não o coração, que matam o corpo, isso vocês não podem nada, 

mas nas condições atuais de suas vidas, tudo o que vocês percebem não é feito para pará-los, para lhes fazer 

interrogarem ou para ser explicado. Vão no sentido da Vida. Como isso foi dito há muito tempo, vocês não são 

uma pessoa que está vivendo – é nisso que vocês acreditam até o presente -, vocês são a Vida, e a Vida não se 

deixa parar por nada, ela não faz diferença entre o bem e o mal, ela não faz diferença entre uma energia livre, 

vibral, e uma energia confinante. Ela sabe que isso existe, ela está atravessada por isso, mas a consciência não 

para nada. É a melhor prova de que vocês estão em curso de instalação em sua eternidade e que o efêmero se 

distancia de vocês mais ou menos rápido. 

 

 

Questão: na idade da aposentadoria, eu tive a intuição de que era o momento para mim de estar a serviço de 

outros. As sincronicidades me trouxeram aqui. Como fazer para estar a serviço dos outros? 

 

Então há duas maneira de estar a serviço do outro. Há a primeira, isso havia sido explicado, isso que foi 

chamado o Bhakti Yoga, o Yoga da devoção. É o sacrifício consciente de sua pessoa no proveito de outros, mas 

todo mundo não é um santo ou um místico. Naturalmente, você têm as obrigações na vida, nem que seja 

apenas pagar a casa, o carro, o alimento e tudo isso, hein. O serviço aos outros, hoje, é antes de tudo estar 

totalmente em si mesmo, sem jamais buscar seu benefício pessoal. Mas, isso, é mesmo não pensar, porque 

desde o momento em que, como eu disse na resposta anterior, você se instale em seu coração, mas não é um 

ato intelectual, não é um conceito, é uma vivência, uma vivência direta, desde que você aceite isso, sem se 

colocar a questão, justamente, como vai servir aos outros, tudo vai aparecer espontaneamente, naturalmente, 

sem esforço, quer dizer: ser você mesmo. 

 

Através de tudo o que pode lhe atravessar de agradável como desagradável, não fixe nada, nem limite nada, 

escute o que diz a Vida e não o que diz a cabeça. Quer dizer que não é questão de organizar; você poderia, por 

exemplo, imaginar criar uma fundação, dar todo seu dinheiro, todo seu saber, isso não serviria para nada. O 

importante é ser você mesmo, porque não há melhor maneira de ajudar o outro do que fazer na humildade e 

no silêncio, não querendo ajudar, mas sendo você mesmo a Vida. Estando a Vida no Coração do Coração, não 

pode mais ter perguntas, você está no serviço, nesse momento. 

 

Vocês sabem, vocês têm, e é muito frequente, por exemplo, no continente indiano, os irmãos e as irmãs que se 

reivindicam isso, aquilo, a mãe divina, o pai divino, Deus porque não, os outros que fazem descer o 

supramental a eles tão somente; eles desempenham os papéis, eles acreditam ajudar mas eles não ajudam 

nada. Aquele que ajuda, era, por exemplo, Ma Ananda Moyi, quando ela passava anos em samadhi; o efeito 

sobre a terra era muito mais importante do que aqueles que vão usar sua camisa nos ashrams para limpar o 

lugar crendo servir os outros. Não, eles servem de guru, esses aí só servem de guru eles servem o movimento. 

 

Ser você mesmo é o melhor dos serviços que você pode dar a humanidade e isso é independente da ação. É 

claro você pode levar ações, se você tem a possibilidade e se a Vida lhe apresenta, mas a melhor é, mas a 

melhor maneira de servir, hoje, é ser quem você é. É independente das organizações, é independente dos 

grupos, é independente do dinheiro, e é independente de qualquer vontade. Se você é você mesmo, então 

você trabalha pela terra além de tudo isso que você pode sonhar, imaginar, pensar ou projetar. 
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Se você adota esta claridade interior, esta transparência, esta inocência, este Caminho de Infância, esta 

humildade, aceitar  não ser nada do tudo qualquer que seja o status social, quaisquer que sejam as crianças, 

qualquer que seja a família, tudo ficando no meio. Não há nada a fugir, senão de si mesmo no seio da pessoa. 

Mas isso quando eu falo de fuga, não é ir, é ficar aqui totalmente presente, se deixar atravessar, se você senti 

as vibrações, pela Coroa, pelo Canal Mariano, pelo Fogo do Coração, que isso seja a Coroa ascensional ou o 

Fogo Ígneo, que seja a Onda de Vida, pouco importa, simplesmente estar aí, estar disponível, e não é uma 

questão de empregar o tempo, a disponibilidade, é uma atitude interior. 

 

Você pode muito bem estar fazendo alguma coisa de muito material e estar disponível, porque sua consciência 

fica no coração, e aí, você está no melhor dos serviços. Depois, todo o resto são apenas as projeções, sejam as 

oportunidades que a Vida lhe dá de cumprir isso de maneira mais visível, mas o melhor serviço ao outro é 

estritamente silencioso e invisível. Porque há sempre, no desejo de querer servir e ajudar, o risco de que o ego, 

o orgulho espiritual se apodere disso, então se você fica no silêncio enquanto faz suas atividades, pensando 

nesse Coração do Coração todo o tempo, a cada minuto de sua vida, sem nada querer, você estará no serviço 

em totalidade. Isso não necessita de dinheiro, não necessita de reflexão, não necessita mudar o que quer que 

seja a não ser o olhar de sua própria consciência sobre você mesmo e o lugar onde se coloca sua consciência. 

 

Vocês têm, eu falei do continente indiano, os irmãos e as irmãs hoje que viajam no mundo inteiro levados pelas 

mães divinas, que trazem um consolo, mas jamais a cura, ora hoje é a cura definitiva que é trazida. Então claro 

às vezes é útil, se a Vida lhe coloca isso diante dos olhos, de ajudar tal pessoa especificamente, mas lembre-se 

que a melhor ajuda e o melhor serviço, é quando você é transparente em si mesmo, quando você está instalado 

na Morada da Paz Suprema, quer dizer Shantinilaya. 

 

Então nesse momento, você está no serviço o mais perfeito que seja. Você não tem necessidade de mostrar 

sobre os telhados que “Eu, olhem, eu dou, eu dou de mim, eu dou meu tempo”. Não, é necessário sacrificar, 

isso não quer dizer tudo dar ou mesmo nada dar, isso quer dizer continuar a viver e se colocar no coração, e a 

Vida fará com que sua colocação no coração gere um campo de energia, um casulo de Luz ao seu redor que vai 

se tornar tão imenso que você não terá necessidade de pensar em uma pessoa para que ela sinta a ajuda, a 

cura. É isso que é a questão. 

 

É como dizia o Cristo, ou você dá os peixes, ou você aprende a pescar. Ora aí, aprender a pescar o peixe, é 

permanecer no Coração do Coração cada vez mais intensamente e cada vez mais frequente, e você constatará, 

na cena do teatro de sua vida, que tudo muda e que tudo se subverte sem que você tenha emitido a menor 

ideia, a menor vontade de mudança. Tudo vai ser feito pela Inteligência da Luz e a Inteligência da Vida para lhe 

mostrar aí onde é fluído, aí onde tudo se faz sem esforço, sem vontade e sem desejo. Aí está a maior das 

liberdades, aí está o maior dos servidores da Luz. Eis o que eu tinha a lhe dizer. 

 

 

Questão: como se viverão os três dias de estase para os Liberados Vivos? 

 

Bem, da mesma maneira que para todo mundo: extinção da consciência, instalação no que a pessoa chama o 

nada, a escuridão, que é de fato a fonte da Luz, o Absoluto, reconhecimento pelo Juramento e a Promessa da 

Fonte durante o Apelo de Maria e a estase, durante a estase (depois do Apelo de Maria, sobretudo), neste 

estado que fará que quando vocês voltarem, quando vocês estiverem ressuscitados, vocês não serão mais os 

mesmos, se, todavia vocês voltarem. Eis o que eu posso dizer. 
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Então não há com que se preocupar porque de qualquer maneira, não haverá nada a fazer, nada a se prevenir, 

e vocês não terão de qualquer maneira nenhum meio de ação sobre o que quer que seja, nem seu corpo nem 

sua consciência. É por isso que foi chamada a estase, mas que é como uma morte; vocês irão passar as portas 

da morte. Alguns vão ressuscitar, para uma função específica, eu falei, que isso seja os Círculos de Fogo, para a 

redenção, para o arrependimento (para outros), para o serviço material para alguns irmãos e irmãs que tem 

necessidade desta ajuda, desta vez, independente de toda contingência social, familiar, financeira ou outra, 

porque isso que vocês poderão doar nesse momento, isso não são nem as passagens nem seu tempo, é 

unicamente vocês estão aí ou vocês estão lá, em face das circunstâncias de sua vida para vocês. 

 

É isso. Então se colocar a pergunta do que vai acontecer durante os três dias, mas justamente não acontecerá 

estritamente nada, mas vocês não terão mais o corpo, nem a consciência, então vocês reencontrarão o que foi 

explicado pela Fonte em relação... e declamado pelo Arcanjo Uriel o Juramento e a Promessa, reconectando 

vocês com a realidade de sua eternidade. Quer vocês queiram ou não, quer vocês tenham medo ou não, quer 

vocês tenham as preocupações ou não. É um momento único, vocês sabem. 

 

Então não se preocupe com nada e eu lhes lembro que entre o Apelo de Maria e o início da estase, as 

circunstâncias da vida lhes colocarão aí também no bom lugar. Mas tem certo tempo que decorre entre o Apelo 

de Maria e o início efetivo da estase, como há certo tempo entre o aparecimento das Trombetas em toda parte 

sobre a Terra e o aparecimento de Nibiru, que será no mesmo tempo, tudo isso está em sincronia, se vocês 

quiserem. Eu não posso lhes dar uma cronologia muito exata, pontual, mas vocês têm as linhas principais. 

 

E quando lhes vier Maria, amanhã, isso que ela quer dizer em relação a alguns eventos que são eu diria um 

toque de alguma forma, antes das Trombetas. Porque as Trombetas, eu não sei se vocês já ouviram ou 

escutaram na internet, quando elas são registradas – as que não são falsas Trombetas, é claro, porque há os 

jovens que se divertem em criar as trilhas sonoras que não tem nada a ver com a verdade, mas alguns são 

completamente verídicos -, vocês têm visto o que se desencadeia, é alguma coisa que é... que vêm de muito 

longe, e que ressoa em vocês. Quer vocês tenham medo ou não, não muda nada. 

 

Então não se preocupem com outra coisa agora que não seja o Coração do Coração, em cada circunstância. E 

aliás, se Bidi voltou, é também por isso, e se eu mesmo tento orientá-los em direção a esta ausência de 

perguntas, em direção a evidência da Verdade, é para lhes ajudar a se engajar para fazer o último passo. O que 

é que vocês têm a temer? Do que é que vocês ainda têm medo? Vocês têm todos os irmãos e as irmãs ao redor 

de vocês que são liberados vivos ou que vivem esses mecanismos do Absoluto – não é um mecanismo, 

desculpe-me Bidi, mas digamos que eles vivem a Verdade -, eles vivem a Verdade num piscar de olhos, e depois 

é o fim. 

 

Certamente a pessoa pode voltar, às vezes tem as pequenas questões, e depois vocês rirão de si mesmos 

porque verão o personagem agir. Vocês não são a pessoa, vocês não são o personagem, vocês não são nem 

mesmo o observador e ainda menos a testemunha. A testemunha diz respeito a consciência e vocês são a a-

consciência, vocês são todas as consciências e vocês são a consciência única. Não é para aceitar o que eu lhes 

digo, nem para acreditar, isso é para viver agora, e está aberto a todo mundo, quaisquer que sejam suas dores, 

qualquer que seja sua idade, quaisquer que sejam suas crenças residuais, quaisquer sejam seus hábitos ainda 

presentes, quaisquer que sejam os condicionamentos, quaisquer que sejam suas linhagens. É isso que é preciso 

ver, se eu posso dizer. 
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Outra questão. 

 

 

Questão: Maria nos chama pelo nosso prenome é obrigatoriamente uma voz feminina, porque eu ouvi meu 

prenome, depois de anos, por vozes masculinas? 

 

Bem e depois, o Apelo de Maria, quando ela lhe chamar por seu prenome, ela não lhe chama durante anos, ela 

lhe chama uma vez, isso é o suficiente. Está marcado na vida. Então as vozes masculinas que chamam você 

permanentemente, eu não sei porque o fazem, não são certamente as vozes da Luz. Isso não quer dizer que são 

vozes da escuridão, isso quer dizer que são de planos intermediários, quer dizer que são desencarnados... mas 

porque um ser de Luz, quando se manifesta e eu quando eu intervenho no sonho, eu não tenho necessidade de 

palavras nem de sussurrar seu prenome no ouvido, eu ajo. Esse agir, é a Luz. Então, certamente vocês têm 

necessidade de formas, então vocês dizem: “É OMA”, vocês dizem que é tal entidade, que é o mestre Philippe, 

que é Maria, mas definitivamente, qual importância têm tudo isso, é você. Você compreende? 

 

Vão além da forma, aí também, estejam na vida que não está sujeita a uma forma efêmera, estando presentes 

nesta forma efêmera, assumindo totalmente a condição efêmera e assumindo totalmente sua eternidade. É 

assim que o efêmero desaparece completamente de seu campo de consciência, se eu posso dizer. 

 

Não hesitem em interromper se há questões complementares, eu já lhes disse. 

 

 

Questão: durante o sono, eu tive a manifestação acima de minha cabeça de uma pirâmide que se colocou, e 

justamente após, um nautilus (NT: animal marinho) se reuniu em cima da pirâmide, alguns segundos. Foi 

muito curto e muito claro, você pode me esclarecer? 

 

Então tudo isso chega, você disse que você percebeu uma pirâmide, efetivamente você pode perceber 

realmente uma pirâmide, mas tudo isso que se manifesta acima da cabeça e que chega pela cabeça, agora, não 

está ligado unicamente a tripla radiação Ultravioleta, e da Fonte e as radiações Micaélicas, da tri-Unidade, ou 

de Sirius, ou da Fonte. Isso que se desenvolve agora, que você percebeu como uma pirâmide, é o Vajra, quer 

dizer a Fonte de Cristal, que está no ponto de junção mais alto entre o efêmero e o Eterno. É a isso que está 

ligado o processo ascensional. Aliás, alguns entre vocês podem se sentir como puxados em direção ao alto, ou 

ao contrário, em outros momentos, puxados em direção ao baixo, com as densidades do corpo que se tornam 

diferentes. Isso é a ignição da Merkabah interdimensional pessoal. 

 

Quando Maria disse e quando eu lhes disse que a Ascensão começou, é a colocação em andamento da 

Merkabah interdimensional coletiva: as naves de Luz, constituídas pelos milhares de corpos de Luz, ou de 

corpos de Existência se vocês preferirem. É esse processo, coletivo, que está em marcha. Está em marcha 

porque suficientes irmãos e irmãs encarnados fizeram o sacrifício de sua pessoa, fizeram um ato de 

arrependimento por aqueles que eram opostos, mas vivem a realidade da Eternidade. E vocês verão ao redor 

de seus irmãos e irmãs, que não viveram as vibrações até o presente, que não se interessavam pela 

espiritualidade, que vão se colocar a falar a vocês da Luz, do Absoluto, da Eternidade. Eles sabem que são eles. 

Mesmo que eles não tenham as vibrações para traduzir, mesmo que eles não tenham a linguagem intelectual 

ou espiritual para expressar, eles vivem. 
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E nesses casos, isso reúne também a questão anterior, quando vocês sentem em alguns momentos isso se 

desenvolvendo da Fonte de Cristal, que se desdobra sobre a pequena Coroa e transborda agora sobre a grande 

Coroa, e isso faz efetivamente, quando vocês juntam os doze pontos, a impressão de uma pirâmide, mas na 

verdade não é uma pirâmide, é um cone. Então se algumas Estrelas e em particular a união entre as Estrelas e 

os Arquétipos Hayot Ha Kodesh sobre os quatro pontos ao redor da pequena Coroa da cabeça, quando eles se 

ligam, isso dá uma impressão efetivamente de lados ou de faces, mas não são efetivamente uma pirâmide. 

 

Então esse processo traduz a ignição da Merkabah interdimensional coletiva desde 8 de março. Há três estágios 

para a ignição, é como uma fusão hein, o primeiro estágio, o checking passou, é bom. Resta o segundo e o 

terceiro estágio, mas vocês irão viver em breve, então eu não vou desenvolver isso agora, eu penso que 

teremos questões sobre isso na próxima vez, se estivermos aqui. 

 

 

Questão: sonho de uma irmã: eu estou num tipo de aeroporto branco, muito puro, muito espaçoso e 

luminoso. Eu entrego dois documentos a um homem. Um representa minha identidade, passaporte ou carta, 

o segundo, eu não sei mais. O homem os tomou, me dizendo que voltaria e vai em direção a um grande 

corredor. Não vendo ele voltar, eu passo no corredor que chega a dois elevadores. Eu não vejo o homem que 

deveria sair dos elevadores e decido voltar lá onde nós nos separamos. Andando, eu sinto meu corpo travar, 

eu tenho dificuldade em avançar. Duas pessoas, como eu, param congeladas. A alegria me invade, eu penso 

que é a estase. Isso invade minha cabeça, minha consciência se extrai, depois é o silêncio, a bem-

aventurança, justamente o nada, tudo. De repente eu me encontro nesse corpo que senti ainda esse estado, 

então meu mental me disse que eu voltei nesta dimensão e nesse corpo. Eu tenho um aperto no coração, 

uma pressão no plexo. 

 

Mas eu creio que ela deu ela mesma a explicação, ela tem comparado isso à Ascensão. Se tomarmos elementos 

do sonho, a estação, o aeroporto, tanto mais onde tudo era branco, é um lugar de partida, de mudança. Tanto 

mais, o evento o mais importante, é onde tomamos os papéis, você não tem mais identidade. Então, você se 

pronunciou a si mesmo, escrevendo esta questão, você pronunciou Ascensão, mas é efetivamente seu cérebro 

que simplesmente tem necessidade de criar formas para colocar o que vocês conhecem, quer dizer o 

aeroporto, o elevador, alguma coisa muito pura, muito branca e depois, como você disse, mais nada. É um 

sonho que lhe anuncia diretamente a Ascensão, porque eu lembro a vocês que isso começou dia 8 de março. E 

aí é extremamente específico, hein, não como 2012, 21 de dezembro, ou no mês de outubro de 2011, aí está 

marcado a ferro em brasa. Então temos anunciado isso. Mas eu creio que você certamente cumpriu a mesma 

coisa, porque foi pronunciada a palavra Ascensão. 

 

Você não tem necessidade de identidade, de papéis. Você crê que você não tem necessidade, aliás, você busca 

seus papéis, esse senhor, depois tudo se congela; é a estase efetivamente. E isso que é maravilhoso, é que você 

descreve alguma coisa muito branca, mas bom, eu deixarei Maria se expressar sobre isso, não cabe a mim falar. 

O que eu quero dizer por aí, é que você viveu um cenário com as imagens transpostas na sua realidade 

tridimensional, o aeroporto, o elevador, os papéis, você vê o que eu quero dizer? Mas é exatamente isso que 

lhe foi anunciado. 

 

Vocês veem muito bem, aliás, vocês têm os irmãos e as irmãs que tem medo de perder a vida porque eles 

sentem o que acontece sobre a terra, que a guerra está aí, que há perturbações de todos os lados, que a terra 

está se revelando, que os vulcões se revelam, os terremotos e tudo se modifica, há uma reviravolta total da 

terra e essas pessoas, bem eles vão sonhar o que? Elas vão sonhar com tsunamis, elas vão sonhar com 
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despertares vulcânicos, mas também com a Ascensão, simplesmente a tradução, no sonho, será diferente 

segundo seu ponto de vista. 

 

Você descreveu um aeroporto, os papéis que você dava a alguém, o elevador, e outros vão ver tsunamis, 

muitos tsunamis e vulcões, mas é a mesma realidade, simplesmente a localização da consciência não é a 

mesma, e a vivência, a tradução do sonho, se é um sonho, será profundamente diferente enquanto o 

significado é exatamente o mesmo. Mas a vivência efetivamente, será diferente para cada um, nós lhes 

dissemos. 

 

Outra questão. 

 

 

Questão: quando Maria me chamar, isto será pelo meu nome usual ou pelo meu nome de Espírito como ela 

fez em 2012? 

 

Isso depende se você mudou ou não, isso pode ser pelo nome de batismo, pelo prenome, às vezes pelo 

segundo prenome, mas em todo caso não é importante ouvir tal prenome ou tal prenome. Desde que Maria lhe 

cochiche duas palavras ou uma palavra no ouvido, você sabe que é sua mamãe e você pode não ter mais a 

menor dúvida sobre isso; que isso se expressa como eu disse, em ferro em brasa em sua consciência. E a 

questão, era em relação a que? 

 

 

Questão: quando Maria me chamar, isso será pelo meu nome usual ou pelo nome do Espírito como ela já 

fez? 

 

Se ela já lhe chamou não vejo nenhuma razão para ela chamá-lo de novo. Certamente, você ouvirá como todo 

mundo: “Eu sou Maria, Rainha dos céus e da Terra, meu filho...”, e depois pelo prenome, mas é tudo. Não se 

inquiete só a pessoa poderá lhe enganar nesse momento, porque o Canal Mariano está constituído e só pode 

descer no interior os seres de Luz, claro. O importante não é ouvir seu prenome, o importante não é a 

qualidade da voz, mas é isso que se desencadeia em vocês que é importante, e isso desencadeia alguma coisa, 

é claro. 

 

Ela poderá também lhe chamar pelo nome do Espírito e você a reconhecerá instantaneamente, mas 

normalmente é preciso reconhecer que Maria lhes chama simplesmente pelo seu prenome, aquele que vocês 

trazem em sua identidade, o mais usual. Então o importante, não é a maneira a qual ela vai lhe chamar é viver 

este papel. Mesmo que ela lhe chame eu não sei como, por um prenome que não é o seu, não vale a pena 

dizer: “Ah bem ela se enganou de pessoa”. Não é verdadeiro. Não esqueçam Maria lhes chama por seu 

prenome porque isso é usual, a carícia na bochecha ou o beijo sobre a bochecha é garantia a você, a pressão 

sobre o ombro ou o agarrar a mão, é também Maria. 

 

Outra questão. 

 

 

Questão: eu tive dois sonhos. 
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Há talvez as questões de pessoas que estão aqui, também. Então finalizamos as escrita, e depois vamos lhes 

deixar falar. 

 

Questão: em janeiro, eu estava em uma casa, essa não era a minha, onde havia tido violência e álcool. Não 

havia mais violência, mas ainda havia o álcool. Eu tive dois sonhos. Em um Cristo me apareceu, grande, os 

cabelos meio longos, marrons, os olhos azuis. Ele vestia uma roupa de tecido grosso e estava descalço. Ele se 

dirigiu a um grosso tubo e divisei uma válvula, ele a lançou e ela explodiu no sol. Ele partia e eu queria segui-

lo. Eu fui buscar meus sapatos e quando voltei, ele não estava mais lá. O segundo sonho: eu estou numa 

igreja, onde como quando eu era criança de coral, eu apaguei as velas no fim da cena... 

 

A cena, isso se chama a missa. 

 

 

Questão: ...sim. Eu sou ajudado por Quasimodo. Nós quase terminamos, e eu disse pode partir e que eu 

finalizaria. Na medida em que apagava as velas, apareciam, sobre os bancos, pequenos diabos apertados uns 

contra os outros. Eu os caçava, quanto mais apaga as velas, mais havia deles. Eu chamei Quasimodo para 

ajudar. Desde então, eu me interessei pela palavra Quasimodo, eu vi que era o domingo que seguia o 

domingo de Páscoa. Disseram-me que isso correspondia também a Tomas. 

 

E qual é a relação entre o primeiro e o segundo sonho? 

 

 

Questão: eu não sei. 

 

E você quer que haja uma relação ou não? 

 

 

Questão: eu não quero nada. 

 

Eu muito menos, mas você me apresenta dois sonhos... 

 

 

Questão: sim porque eles se passaram num tempo muito próximo no mesmo lugar, e não em minha casa. 

 

No mesmo lugar. Ah então, o mesmo lugar, é no mesmo lugar onde houve álcool. 

 

 

Questão: sim, e também uma porta arrombada. 

 

Não era um padre que habitava lá por acaso? 

 

 

Questão: não. 

 

Então o primeiro sonho, retomaremos, porque aqui o segundo é muito preocupante. Vamos começar pelo 

segundo, se vocês quiser bem; O que foi que aconteceu? Você apagava as luzes. 
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Questão: eu apagava as velas. 

 

Sim, você apagava a luz, a verdadeira luz, é a luz da missa, de fato. Você apagava a presença de Cristo, os 

pequenos diabos chegavam. No primeiro sonho, o que é que você viu? O Cristo. E o Cristo fazia o que? Ele 

desmontava alguma coisa, de acordo? Então ele tirava alguma coisa, você mesmo disse, ele tirou um tubo, quer 

dizer o lugar onde passa alguma coisa, água, ar, eletricidade, pouco importa, de acordo? Então ele retira a 

possibilidade para as manifestações que chamamos de remanescência dos lugares, de se manifestar; Ele 

desmonta de alguma forma o lugar, e é simbólico, que permitia a essas energias ditas de remanescência de se 

manifestar no lugar e de conduzir seja a violência, seja o álcool para novos ocupantes. É simples assim. 

 

Você vê o Cristo, também. E no segundo sonho, o que é que você faz? Você é criança do coral, e é você que 

está encarregado de apagar as velas da missa. E nesse momento, o que é que você constata? Que a Luz do 

Cristo não está mais lá, porque a missa terminou, os pequenos diabos voltam. É um convite a ver a ação do 

Cristo interior esse que você é, mesmo que seja um personagem que você viu, mesmo que a missa a qual você 

assistiu, que lhe engaja na Unidade. Que fez Cristo? Ele retirou a remanescência das paredes. E é suficiente 

você estar no lugar, ou não, quer dizer, pedir ao Cristo, ou dizer o nome do Cristo, tudo que aconteceu nesta 

casa está iluminado e desapareceu pela Luz. Os dois sonhos, efetivamente estão ligados. Há em você a mesma 

Luz que a Luz do Cristo, iluminada e incorporada, se posso dizer, pelas velas da igreja. Ela está suficientemente 

iluminada sua Luz porque não há mais pequenos diabos. 

 

 

Questão: e Quasimodo? 

 

Quasimodo está ligado a que? Ele está ligado como você disse, a São Tomas. Ele cai sempre na mesma data, é 

sempre depois da Páscoa. É um dia importante. É um dia onde a noção de matéria ou de forma, de 

materialidade, após a Páscoa e antes então da Ascensão e do Pentescostes, deve se permitir realizar o estado 

Crístico, e lhe mostra também que neste estado Crístico, toda remanescência não pode se manter. Isso se 

reúne ao que eu expressei há pouco em relação a casa onde haviam energias pesadas. Então os dois sonhos 

estão ligados. Eles lhe traduzem todos os dois que com a Luz do Cristo – que você é -, mais nada pode interferir. 

Eis o que lhe dizem seus sonhos. 

 

Agora, isso tem um alcance real, como eu lhe disse, de pensar nesse lugar, de se ligar ou viver o Cristo no nível 

do coração, permitirá efetivamente liberar as remanescências das paredes? Mas talvez também seja simbólico. 

Mostrando a você que a parte da chama da vela da missa, quando você apaga, os diabos chegam, é inevitável 

no seio desse mundo. Se entregando ao Cristo, se torna o Cristo, se torna nada, como dizia nosso querido Bidi: 

“Ser nada, é ser tudo”, e quando você é tudo, não há mais diabo, não há pestes diabólicas, nem Deus. Tudo isso 

são os fantasmas.  

 

...Silêncio... 

 

Todos eles dormem. Aí onde não se ouve ninguém falar. 

 

Questões? 
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Questão: eu tive um sonho que descíamos nas câmaras subterrâneas, havia uma piscina e as serpentes na 

água. Tomamos as serpentes e as colocamos no fogo... 

 

Então, antes que você vá mais longe no sonho, a piscina subterrânea, é seu inconsciente e nada mais. As águas 

subterrâneas, sobretudo contidas numa piscina, eu falo não de riacho subterrâneo, mas uma piscina 

subterrânea, quanto mais com serpentes na água, evoca simplesmente as forças que estão presentes em seu 

inconsciente e que lhe impedem, de alguma forma, de ser liberado dessas manifestações bem-mal. Elas não 

estão em nenhum outro lugar senão em seu inconsciente, independentemente da continuação do sonho, que 

vamos continuar agora. Queimar a serpente, já é muito bom, mas é preciso compreender que não há água 

subterrânea. 

 

 

Questão: No dia seguinte, isso acalmou a zona do ventre, as tensões se relaxaram. 

 

Isso confirma exatamente o que eu disse, quer dizer que a piscina subterrânea, num sonho, evoca sempre as 

forças inconscientes que estão alojadas em você. Eles são arquetípicas, é claro, mas elas são expressadas em 

você. O fato de ver queimar as serpentes, as jogar no fogo, liberou essas forças inconscientes que são os 

impulsos no sentido psicológico do termo. Esses impulsos não são os impulsos sexuais ou de predação, mas são 

os impulsos ligados a seu próprio inconsciente que não é aqui, um inconsciente de predação, mas um 

inconsciente de medo do mal. E aliás, você mesmo disse que depois, a tensão de seu ventre se liberou. Você 

liberou as forças no nível... você limpou certos programas ligados ao que eu venho dizer. 

 

A piscina subterrânea, é sempre, sempre, o inconsciente, e é seu inconsciente que lhe é mostrado. Quer dizer 

que você tem exatamente a mesma coisa, é alguma coisa que é muito conhecida no Advaita: você vê que você 

vê uma corda, é noite, você é persuadido de que é uma serpente. Você acende a Luz, você vê que era uma 

corda. E aí, é semelhante para seu inconsciente: você desce a colina, você desce seu ser visível nas partes 

subterrâneas onde há uma piscina. Aí, isso nos significa que você faz um mergulho em sua própria profundeza, 

mas não em suas memórias, nisso que está aí, escondido de sua consciência, que você chega a encontrar, você 

retira as serpentes e você as queima. Você então limpou a piscina e isso se traduz no nível de seu corpo. 

 

Lembre-se o que eu disse: é aquele que diz que é. Desde o instante onde existe, em você como em cada um de 

nós, mesmo quando eu estava encarnado, a percepção de alguma coisa, vamos, vamos dizer, oposta a Luz, é 

esta coisa oposta a Luz, ela está tanto em você e ela está primeiro em você, sem isso você não poderia nunca 

vê-la, você vê? E aí, você assiste, e você verifica por seu próprio corpo, você limpa o que chamaríamos no 

tempo “os estábulos de Augias”, quer dizer seu inconsciente, quer dizer a piscina, quanto mais, aí, é 

subterrânea. Então eram as coisas que... não somente no inconsciente que podemos explorar, é um 

inconsciente que está ligado aos arquétipos do medo da morte, do medo do fim, do medo do que termina. 

 

E frequentemente as pessoas que tem medo de alguma coisa que termina, mudam todo o tempo. Não de 

humor ou de consciência, mas tentam mudar as circunstâncias para não serem presas pelo medo da morte de 

uma relação, da morte disso, daquilo. Então frequentemente,  esses irmãos e essas irmãs que se apresentam ao 

contrário como muito desapegados, porque eles sabem que se eles se apegam, eles vão sofrer. Isso que foi 

dado a ver. 
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Então é claro, depois poderíamos discorrer sobre o tamanho das serpentes, o número de serpentes, a maneira 

como as jogou no fogo, porque se vocês as jogam numa chaminé, não é a mesma coisa que as jogar num fogo 

que seria de uma chaminé. Você vê, isso pode levar muito longe, mas você já tem a trama geral, através disso. 

E, além disso, o fato de ter visto em sonho libertou alguma coisa, como você disse, no nível do ventre. 

 

 

Questão: é um sonho: eu caminho com meu antigo companheiro. Eu trago um bebê nos braços e eu tenho 

que trocá-lo. Eu procuro um lugar, eu entro em um hotel e eu vejo uma sala idêntica a essa. De cada lado, há 

duas banheiras com os homens se banhando com seus bebês. 

 

E a banheira está vazia, não tem água? 

 

 

Questão: sim, há água. Como não há lugar para mim, eu vou embora. No automóvel, eu penso que preciso 

mesmo assim trocar o bebê, porque há risco de agredir sua pele. De repente o bebê desaparece. Eu entro em 

pânico e penso que eu ficarei louca se eu não encontrar meu bebê.  

 

Há água nas banheiras. Aí também, isso se dirige a seu inconsciente, num nível não tão importante quanto a 

piscina. Mas como disse você mesma, há muitas banheiras, onde muitos bebês estão sendo trocados e você 

não pode trocar seu bebê. 

 

 

Questão: há só homens nas banheiras, limpando seus bebês. 

 

Eu não compreendi. Os homens estão nas banheiras e... 

 

 

Questão: com os bebês. 

 

E o cocô. 

 

 

Questão: sim. Eles se divertem nas banheiras com os bebês. 

 

Então esse sonho de seu inconsciente, e aí, não do inconsciente profundo, mas eu diria mesmo de alguma coisa 

que é inconsciente em você. Há um desequilíbrio entre o masculino e o feminino. Seu inconsciente lhe pede 

socorro. É preciso lavar o traseiro do bebê, mas há os homens que estão já se ocupando dos bebês, que não são 

seus, e após, o seu desaparece. Não há mais bebê. Isso quer dizer o que? Isso quer dizer que – primeiro as 

banheiras -, que existe de maneira não consciente, em sua pessoa, um desequilíbrio entre o masculino e o 

feminino. Costuma-se dizer, que o bebê, é a criança interior. Como por acaso, esse bebê, você fez com o antigo 

companheiro. Este antigo companheiro devia ser alguém de muita autoridade, ou o inverso, ele não lhe 

forneceu o que nutre a imagem masculina. Está exato? 

 

 

Questão: sim. 
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Eis. Então efetivamente, as experiências de sua vida sobre o plano afetivo então, próximo, íntimo, levaram você 

a ser confrontada a alguma coisa que é uma masculinidade que eu chamaria desviada, quer dizer de poder. 

Você encontra este homem e você tem um bebê. Esse bebê está com o traseiro sujo, você quer limpá-lo. Você 

não pode limpá-lo, ele desaparece e você está muito angustiada. Estamos de acordo? Esse sonho significa a 

você simplesmente que é preciso encontrar em você o equilíbrio entre a esquerda e a direita. Além disso, seu 

corpo deve sofrer de maneira geral mais de um lado do que do outro, não é? Quando há as manifestações que 

surgem em sua vida, você deve ter constatado que é mais frequente um lado do que o outro? Eu não ouço a 

resposta. 

 

 

Questão: isso alterna perna esquerda, joelho direito. 

 

De acordo, então é cruzado. Então aí, há uma desarmonia entre seu masculino e seu feminino, quer dizer que 

sua vida, nesta vida que você vive, o masculino não foi nutrido o necessário e suficiente para equilibrar seu 

masculino, desde o papai até o antigo companheiro. 

 

E aí, lhe mostra o que? Que você viu esse problema e que esse problema desaparece, neste caso aqui o bebê; 

não a criança interior, hein, é um bebê que está com o traseiro sujo, não é igual. Então aí lhe mostra, através 

desse sonho, o desequilíbrio entre sua polaridade masculina e sua polaridade feminina pelo fato das 

experiências às vezes difíceis que você teve que viver com a energia masculina. Então a energia masculina, não 

é somente o homem, hein, claro é tudo o que está ativo, tudo isso estava ligado ao que nós havíamos explicado 

sobre o Masculino sagrado. Então seu sonho lhe significa que existia, até esse sonho, um desequilíbrio entre o 

polo ativo e o polo passivo, o polo masculino e o polo feminino, pelo fato de suas experiências difíceis com a 

energia masculina, e os homens de uma maneira geral. Isso lhe fala? 

 

 

Questão: sim. 

 

Aqui está. E isso é regra, necessitamos pensar mais.  

 

E o bebê estava com o traseiro sujo porque você viu ou cheirou? Não, é muito importante, hein. 

 

 

Questão: de início eu senti o odor que a fralda estava cheia. 

 

Estava quente, então. 

 

 

Questão: em seguida eu tentei limpá-lo porque não queria que isso queimasse seu traseiro e eu o mantive 

encostado a mim.  

 

Você então efetivamente eliminou esta problemática. E era um bebê menino ou menina? 

 

 

Questão: eu creio que era uma menina. 
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Também. Eis aqui, então você tem a solução. Seu inconsciente, pelo fato de sua vida e de suas experiências, lhe 

mostrou, você foi confrontada exatamente com os homens que lhe faltaram: papai, amantes e outros, para se 

permitir ver em você o que estava deficiente, quer dizer tudo que está ligado a polaridade ativa. Isso quer dizer 

também, isso vai muito mais longe do que no nível da pessoa, é uma tendência a tudo interiorizar, a tudo 

guardar. Eu falo das emoções hein, eu não falo de dinheiro, mas ao contrário a necessidade de se sacrificar, e é 

isso que você deve ter vivido, além disso, com este homem; num determinado momento o sacrifício foi muito 

importante, você vê? E seu sonho lhe mostrou exatamente tudo isso. 

 

 

Questão: sim, é verdade. 

 

Vocês veem, é simples. Mas todos os sonhos que vocês podem ter hoje, mesmo os mais aparentemente 

resultantes do dia decorrido, são significativos. Isso não quer dizer que é necessário se lançar numa 

masturbação intelectual, mas há os elementos-chaves. Vejamos: aí está o bebê, há pouco era a piscina com as 

serpentes, piscina subterrânea. Então certamente, o cérebro vai ordenar isso para fazê-los enquadrar no que 

vocês conhecem, mas fundamentalmente esse sonho lhe fala de você. E todos os sonhos falam de vocês, 

mesmo os mais insignificantes agora se tornam significativos. E eles são todos, vocês irão constatar em relação 

a isso, o que não foi visto, de uma maneira como de outra. 

 

O mesmo vale para seu sonho agora. Você é a Luz, então nenhum pequeno diabo pode se apresentar na Luz. É 

quando você apaga a Luz que os pequenos diabos chegam, mas quando você apaga a Luz, a sua, aquela de seu 

Cristo. E o Cristo lhe diz muito mais você pode agir por sua presença. 

 

Vamos, outras questões. 

 

 

Questão: esses sonhos significativos tem uma virtude terapêutica mesmo que não saiba interpretá-los? 

 

É claro, sobretudo se vocês não sabem interpretá-los. Bom, eu lhes dou as chaves, mas você também que vem 

falar desse sonho com esses bebês que desapareceram, que tem lhe angustiado, você deve necessariamente 

constatar uma mudança, eu diria, sobre sua apresentação e sua força interior. Alguma coisa mudou. Você tem 

ousado expressar. 

 

 

Questão: eu tive esse sonho há dois dias então eu não tive tempo de... 

 

Ah sim, é ainda assim muito recente, mas isso vai mudar você vai ver. Sua maneira de se comportar e de se 

apresentar vai ser diferente. Isso vai se traduzir para você por um sentimento de não mais ter os nós que se 

apresentavam em seu ventre ou na garganta em face de algumas situações ou emoções. Você verá que não 

existirão mais. Isso, não é seu sonho hein, é o que eu vejo nos seus casulos de Luz. 

 

 

Questão: em relação aos golpes atrás da cabeça, há dez anos, eu cai de costas sobre o ladrilho, minha cabeça 

bateu no nível da nuca. Esse traumatismo tem algum significado? 
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Todo traumatismo, qualquer que seja, tem sempre um significado particular. Se quebrar uma perna não vem 

jamais por acaso. Tudo é significativo, não há nada que seja insignificante. Há as coisas que são mais 

importantes do que outras, mas nada pode escapar a esta lógica. Então é claro, você fala de um traumatismo 

que é evocado em relação a uma questão sobre atrás da cabeça. Mas é evidente que com o olhar que vai ser o 

seu, se isso já não está, vocês irão se aperceber que a Inteligência da Luz, sobretudo, quando vocês não 

compreendem nada, é justamente alguma coisa evidente. Nada chega jamais por acaso, sobretudo para 

aqueles de vocês que estão ligados ao que eles são quer eles vivam de maneira permanente ou não. Desde o 

instante em que vocês têm uma Coroa que está ativa, vocês entram nesse mesmo esquema geral. 

 

Além do mais você tem todo o simbolismo do corpo humano. Como você mesmo disse, era atrás da cabeça, 

então foi a materialidade que foi tocada. Vocês têm outros irmãos e irmãs que quebraram uma perna, outros 

um pulso, outros que tiveram traumas na cabeça, em outros lugares. Mas tudo tem uma utilidade, não para 

lhes dar enfermidades ou para fazê-los sofrer, mas se a Luz é Inteligência, mesmo no seio do confinamento, o 

que é alterado, é o mental, as emoções, porque vocês são cortados da ligação com a casualidade, e ao divino e 

ao espiritual, ao atman e ao Brahman. Isso é o corte do confinamento, mas tudo isso que manifesta o corpo 

pode ser vivido e compreendido no simbolismo do corpo, é claro. 

 

Se quebrar o tornozelo ou tiver um problema no tendão de Aquiles, esquerdo ou direito, já não é a mesma 

coisa, mas se é o joelho, é ainda outra coisa. Então é claro, não é, eu não lhes envolvo a entrar nesse gênero de 

coisas, mas desde que vocês aceitem que tudo isso que se produz sobre a tela de sua consciência é significativo, 

vocês não têm a necessidade de ter o significado. Se vocês aceitam o princípio desse sinal – marcado no corpo, 

porque falamos de traumatismo, aqui -, vocês dão um grande passo, aí também, em direção a Liberação, quer 

dizer na rendição ou no sacrifício de sua pessoa à Luz. O importante não é a causalidade, o importante, como 

eu já disse, não é o significado ou a explicação, mas saibam que todo evento é significativo. E nesse 

significativo, vocês podem sempre discutir as causas, as relações entre as causas e os efeitos, mas o mais 

importante, não é isso, é a Luz que clareia o caminho. 

 

Não esqueçam disso, você não têm meios, para a maioria de vocês, de explicar ou de ver concretamente. Mas 

as coisas mudando muito rapidamente, porque como eu lhes disse, vão começar a perceber, não mais somente 

o teatro de marionetes, mas os fios que movimentam a marionete e a mão que segura o marionete -  e o que é 

que está no final desta mão. Há então um processo de esclarecimento e de desidentificação, que não é 

patológico, mas na maioria uma dissolução do efêmero em proveito desta Eternidade. É isso que vocês vivem, 

todos, uns e outros, de múltiplas maneiras neste período. 

 

 

Questão: de maneira recorrente desde muitos anos, adormecendo, eu ouço bater a porta. Meu medo de 

ladrões tem me impedido de reagir. A última vez, havia tal insistência que eu mandei meu pai ver o que se 

passava. Nesse momento o ruído cessou. 

 

E é assim em cada sonho? 

 

 

Questão: não, eu enviei meu pai na última vez. 

 

Ah bah, você deveria ter pensado nisso mais cedo. 
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Questão: é recorrente, é a terceira vez, as duas primeiras vezes... 

 

É uma pequena recorrência assim mesmo. 

 

 

Questão: as duas primeiras vezes eu não reagi o ruído continuou e a última vez, eu chamei meu pai e o ruído 

cessou. 

 

O ruído vinha do que? Da porta, da janela ou de outro lugar não definido? 

 

 

Questão: provavelmente da porta. 

 

Então bateram a porta a noite, então quando você está prestes a dormir, é isso? 

 

 

Questão: sim. 

 

E qual é o sentimento nesse momento? De medo, porque você se não se levanta para abrir. 

 

 

Questão: sim. 

 

E o papai vem socorrer. 

 

 

Questão: na última vez porque bateram com muito mais insistência. 

 

Então bem evidentemente, o quarto, é o lugar onde você dorme. O quarto, isso não tem a ver com o 

subterrâneo, ou o sótão, ou o porão. O quarto, é o lugar de intimidade. O que é que acontece em sua 

intimidade? Você está incomodada. E você chama a autoridade paterna para fazer cessar o ruído e ver do que 

se trata; você, você tem medo. Quer dizer que existe em seu íntimo, quer dizer não no inconsciente ou no 

subconsciente, mas alguma coisa que você conhece que está ligada ao medo do masculino. E, portanto, é o 

masculino, em decorrência do papai, que libera você desse ruído que lhe dá medo. 

 

É um convite, aqui também, mas não da mesma maneira que anteriormente, no sonho muito longo com as 

banheiras e os bebês, aqui é muito mais simples, porque aqui isso não toca os fundamentos da personalidade, 

isso toca a experiência vivida desde a infância com os diferentes homens, mas isso traduz aqui alguma coisa 

que está em desarmonia. E no nível espiritual, há como uma inversão, quer dizer no nível da vida de todos os 

dias, devido ao que você é, disso que você tem feito, disso que você é, existe uma forma de autoridade 

masculina, mas que não era aplicada desde o centro-coração, mas desde o exemplo que foi dado pelo papai. 

 

Então você construiu, em certos aspectos de sua vida, um modelo de força profissional, afetiva, que de fato não 

existe, então era alguma coisa que era unicamente a aparência. Ora esse ruído foi parado pelo papai, quer dizer 

que agora seu sono, sua intimidade não pode ser mais perturbada por esse gênero de coisas que são 
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manifestadas seguidamente em sua vida, quer dizer ser obrigada, isso que é contrário a sua natureza, eu penso, 

de se apresentar com um lado masculino. Eu não digo autoritária ou violenta, eu digo simplesmente com uma 

coloração masculina. Não na forma, é claro, porque eu ouvi sua voz, você é uma mulher, é claro, mas isso 

traduz uma necessidade de se prevenir e de se preservar. Ora se prevenir e se preservar, é unicamente colocar 

sobre o centro do palco, sobre a pessoa, como dizem os Gregos, um aspecto muito mais autoritário e 

determinado do que existe na realidade. 

 

Você foi obrigada durante sua vida, em muitos setores, a manter certo controle, que isso seja com o homem, 

com você mesma, com a profissão. Hoje isso está superado, e então não há mais razão de ser perturbada a 

noite ou de chamar o papai. Você tem então equilibrado em você e agora esse sonho se reproduziu duas ou 

três vezes como você disse. Você tem chamado a energia boa, e isso quer dizer que hoje não tem mais 

nenhuma utilidade você apresentar uma pessoa sob forma autoritária, quer dizer que você encontrou, nesse 

caso, o feminino e a espontaneidade natural da energia feminina, sem desequilíbrio em relação aos medos da 

energia masculina. Mas não é o mesmo medo que anteriormente, aí é outra coisa, hein. É uma necessidade 

vital, não sua, mas da sociedade, de lhe fazer ter um papel de alguém sólida, de alguém que responde a tudo, 

no trabalho e no meio familiar. Hoje, você não tem necessidade de desempenhar esse papel. Está exato? 

 

 

Questão: sim. 

 

Então como vocês veem uns e outros, seus sonhos estão tomando as tonalidades porque existem sonhos aqui, 

que são muito recentes e que não são mais as preocupações dos dias ou dos sonhos proféticos ou anunciáticos. 

Esses são os sonhos que lhes falam, talvez neste período mais do que nunca, de vocês mesmos, disso que é 

transformado, disso que permanece, disso que se elimina. Vocês veem? E os sonhos como esse, vocês terão é 

claro cada vez mais. Mas eles serão coloridos para aqueles que sonham, hein, porque outros não têm 

necessidade de sonhar o que quer que seja, mas coloridos por suas experiências. Então às vezes é o papai, o 

antigo marido, o companheiro, a piscina, a banheira, batendo a porta do quarto. Vocês veem? Tudo isso lhes 

envia as coisas que estão se resolvendo, qualquer que seja a dificuldade do sonho quando é um sonho. 

 

 

Questão: Casa de amigos, eu me levantei a noite e não conhecia o lugar, eu caí violentamente sobre os 

tornozelos. Era tão doloroso que eu chamei Philippe de Lyon e Maria, e a dor aguda partiu muito rápido. Eu 

fiquei mal durante dois meses, depois eu tive a impressão de ter tornozelos novos, muito leves, como se 

houvesse uma transformação devido a esta queda. 

 

Eu lhe agradeço, mas isso ilustra perfeitamente o que eu dizia quando das últimas intervenções, em relação 

justamente as manifestações dolorosas que são resolutórias, quer dizer que há às vezes, necessidade agora de 

lhes socorrer de maneira um pouco mais incisiva, e a melhor maneira de socorrer, no nível incisivo, é tocar o 

corpo. Mas não é que tocamos o corpo, nem vocês, é o encontro do efêmero com o Eterno que pode 

desencadear esse gênero de coisas. E isso também, vocês vivem talvez agora mais facilmente do que há alguns 

anos, onde vocês irão constatar que lhes chegam coisas que são extremamente brutais, rápidas, violentas, mas 

todas também resolutórias, hein, na maioria. 

 

Mas tudo isso é igual. Tudo isso só é destinado a lhes fazer modificar a localização de sua consciência. E quando 

vocês mudam a localização da consciência, através de uma doença ou uma dor qualquer que seja, após vocês 

sentem verdadeiramente a diferença. É verdade para os traumatismos, por exemplo, vocês irão bater todo 
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tempo a cabeça. É verdade também se vocês torcem o tornozelo; é claro que é significativo aí também. Eu lhe 

agradeço em todo caso por seu testemunho que mostra que efetivamente, como você disse, seus tornozelos 

foram liberados. 

 

 

Questão: eles estão liberados do que? 

 

Eles estão liberados do peso e do apego a terra. Lembre-se: há alguns anos, para aqueles que viviam o Si e que 

tinham necessidade de ficar aqui sobre a terra, havia os anéis nos pés. Nesse caso, você disse o inverso, quer 

dizer que seus tornozelos estão menos grossos e mais funcionais. Isso quer dizer que você liberou os últimos 

apegos a matéria, a terra, liberado do apego a terra, a matéria. 

 

 

Questão: há 20 anos tenho um problema no nível da pélvis pelo qual devo ser seguida, mas desde 2 anos, eu 

não posso resolver. Há dois pinçamentos no nível do sacro e bem eu estou liberada desde um mês, isso não 

mudou nada. No momento, eu tenho dores quase insuportáveis e outras vezes nada, qualquer que seja a 

posição. Eu não tenho solução. 

 

O que quer saber? O que você está me pedindo? 

 

 

Questão: que fazer com isso? O que significa o fato de não chegar a resolver o processo? 

 

Mas quando você diz resolver, está se dirigindo a uma autoridade, médica, osteopática, magnetizadora que vai 

se ocupar disso. 

 

 

Questão: justamente, nada funciona. 

 

Eu quando falei de resolução... e tanto mais você fala de Liberação, mas quem lhe disse que quando você está 

liberada não há mais dores? Ninguém. Nós temos sempre dito que não havia correlação entre o fato de estar 

liberado e o desaparecimento das dores. Simplesmente quando você está liberada, as dores, mas talvez não em 

um dia, nem mesmo em um mês, é justamente, aí também, através da repetição dos episódios dolorosos que 

num determinado momento você vai compreender que você não é esse corpo. Você foi liberada desse corpo, 

porque você viveu, mas permanece aí também os mecanismos habituais de funcionamento do corpo, que não 

desaparecem em vinte e quatro horas. 

 

Agora você me pede para fazer o que, e segundo o que eu vejo o problema não é nesse nível. Você, você sofre 

num lugar e a causa está em outro lugar. Eu falo de seu corpo hein, eu não falo de sua cabeça, aqui. Existe um 

efeito, segundo seus casulos de Luz, um número de desequilíbrios no nível dentário, antigo, que conduziu a um 

desequilíbrio sobre sua articulação temporal-mandibular direita, que repercutiu sobre a bacia. Então, enquanto 

você toca a pélvis e as pernas, é colocar curativo sobre uma perna de pau. Isso vai aliviar, além disso, você deve 

constatar que isso seja no magnetismo, com os medicamentos, na osteopatia, mas isso vem. Mas qual a ligação 

que você faz com a Liberação? Eu não vejo; isso eu tenho esclarecido. Porque em sua cabeça, você pensa que 

ser liberada, é não sofrer mais? 
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Questão: não, eu pensei que poderia suportar a dor quando ela está aqui. 

 

Sim, você vai suportá-la, mas como eu disse isso não se faz em 24 horas. Quanto mais quando as técnicas 

empregadas não se dirigem a causa deste sofrimento, que é um problema mecânico – mas não aqui -, que é um 

desequilíbrio, primeiro, de sua articulação temporal-mandibular, ela mesma consecutiva de um problema, eu 

não sei se é nos dentes ou nas gengivas, enfim teve as anomalias nessa zona, eis o que eu posso dizer. E há, 

além disso, os campos elétricos que estão ainda presentes, quer dizer que estão ainda ativos. Então aí, eu não 

posso, eu, curá-la dessa forma, mas novamente, a Liberação criará, mais ou menos rapidamente, uma 

desvinculação da consciência em relação ao corpo, isso que não quer dizer que você não sentirá mais o 

sofrimento, mas que este sofrimento não afetará mais a consciência. 

 

Agora, se você quiser tratar, que tenha paciência de esperar, é claro, ocupe-se mais com o equilíbrio, como 

vocês dizem, entre os dentes e as cervicais. Eu não sei mais o nome. Isso tem um nome que existe. Como você 

mesmo disse? 

 

 

Questão: temporal-maxilar? 

 

Sim, mas isso traz outro nome. O estudo da engrenagem dos dentes, aqui. Há os desequilíbrios nesse nível aí. 

 

 

Questão: é a síndrome de Ménière (NT: hidropsia endolinfática) uma vertigem que tenho na orelha direita. 

 

É exatamente a mesma coisa. É a mesma causa que vem dos seus dentes. Você toma, num determinado 

momento de sua vida, os produtos extremamente agressivos para curá-lo, que conduzem aos desequilíbrios 

nesse nível. 

 

 

O tempo que foi pedido para respeitar chegou. 

 

Você está seguro de que você não se enganou da hora, você? 

 

 

Ultrapassou um minuto. 

 

Então nós vamos parar, porque antes você me avisou muito mais cedo do que o previsto, hein. Onde estamos 

talvez, não somos submetidos ao tempo, mas quando eu estou aqui, eu conheço o tempo. 

 

Então caros amigos, eu vou transmitir todo meu Amor, todas as minhas bênçãos, e é claro, voltarei no último 

dia para dizer outras coisas. E eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, todo meu Amor e boa Ascensão a 

todos.  

 

Até breve. 

 

*** 
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ERELIM - Dragão - Abril 2017 
 

Eu sou Erelim, dragão do Fogo da Terra. Eu me dirijo hoje em nome da comunidade global dos dragões da 

Terra, e eu me dirijo a vocês, povo humano. Permitam-me primeiramente saudar sua chama eterna pelo meu 

sopro e por meu Verbo de Fogo. 

 

   

...Silêncio... 

 

Eu venho entre vocês hoje a fim de lhes entregar um relatório das ações que nós realizamos em favor do manto 

da Terra, e que eram necessárias previamente à expansão da própria Terra, acompanhando sua ascensão. 

Depois do fim dessa semana, em seus termos terrestres, o conjunto da comunidade dos dragões do Fogo da 

Terra terá cumprido o que devia ser cumprido no sentido da entrega e do serviço para a Terra. Nós temos, em 

numerosos lugares, realizado uma perfuração da Terra que permitirá, no momento da expansão dela, não 

interferir ou ao menos, no mínimo, com sua consciência no momento desta expansão, se vocês estiverem nesse 

momento presente sobre a terra. Em função disso que lhes foi descrito pelos membros da Confederação 

Intergaláctica dos Mundos Livres concernente à mensagem do Sol, nós então terminamos – e terminaremos 

muito rápido o que pode restar ainda como detalhes – de preparar a Terra. 

 

A Terra, como vocês sabem, foi liberada há seis anos do seu tempo terrestre; restava atualizar e manifestar a 

Terra da nova dimensão. Nós temos, quanto a nós, favorecido esta expansão da Terra, realizando o que vocês 

poderiam chamar o tracejado, permitindo seguir as linhas de menor resistência quando do rompimento de 

certas placas tectônicas, indispensável à chegada da Terra em seu domicílio de eternidade. Nós temos também 

regulado com outros dragões o sopro dos vulcões, permitindo evitar que aqueles que estão situados o mais 

próximo de suas moradas, não criem desordens e prejuízos extremos, a fim de que cada um de vocês, eu diria 

que o máximo de vocês, possa viver na carne o processo que lhes tem sido anunciado desde tanto tempo. 

 

Nossa missão não está terminada, no entanto. Nosso serviço vai desde agora se voltar sobre vocês de maneira 

mais individual e pessoal, em função do que vocês são, em função de sua chama de Eternidade. Alguns de 

vocês estabeleceram contatos íntimos com o povo dos dragões, isso vai se generalizar. Da mesma maneira 

como recentemente os gnomos, os elfos e os diferentes povos da natureza podem desde agora lhes visitar em 

suas casas, nós dragões vamos generalizar, para aqueles de vocês para quem isso é necessário, nós viremos em 

suas casas. Não esqueçam que o dragão tem a particularidade de mudar de tamanho à vontade, não existe 

problema de capacidade para nós dentro de suas casas, nos ajustamos e adaptamos nossos tamanhos ao que é 

necessário, ao que é útil. 

 

Numerosos de vocês que no momento só viveram os encontros sobre nossos lugares, irão viver também nossa 

vinda em suas casas. Não é questão aqui de realizar o que nós temos realizado sobre a Terra, porque sua 

liberdade prevalece em relação à isso, mas sendo portadores do Fogo, que isso seja o Fogo do Espírito, o Fogo 

Ígneo ou o Fogo vibral por nosso sopro, nós viremos atiçar, para numerosos de vocês, depois da mensagem do 

Sol e de maneira prévia à aparição dos sinais celestes e do sons do céu e da Terra, nós vamos ajuda-los a liberar 

o que deve ainda ser no seio da pessoa que vocês acreditam ser, a fim de lhes permitir mais facilidade, mais 

expansão, eu diria, disso que vocês são na hora certa. 
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Vocês conhecem as características do Fogo em seus diferentes componentes. Nosso sopro, quando de nossas 

visitas, virá consumir o que deve ser no seio da pessoa, vindo de alguma forma esculpir e entalhar o molde de 

sua Existência, de sua Eternidade. Nossa ação será perceptível além mesmo do aspecto visual, pelo 

deslocamento do sopro dentro de seus espaços fechados, que são suas casas. Esse sopro, é claro, poderá ser 

qualificado de ardente, de calor, devorador, eu os lembro que isso é o componente essencial do viver o Amor 

incondicionado tal como lhes têm manifestado e expressado aqueles que vocês chamam místicos, santos, 

Estrelas ou Anciãos. 

 

É tempo para muitos de vocês, desde agora, serem pacificados e purificados pelo Fogo do Espírito. Não se trata 

de um batismo do Espírito propriamente falando, mas bem mais uma dissolução dos elementos resistentes 

presentes no seio da pessoa, lhes permitindo atualizar, conscientizar, se eu posso dizer, a chama de Eternidade 

que vocês são, além de toda história, além mesmo de todo corpo que vocês habitam presentemente. 

 

Nós interviremos não de maneira sincronizada, mas nós estaremos presentes também de maneira sincronizada 

quando do que foi estabelecido como sendo as futuras Radiâncias Arcangélicas. Esse dia, quer dizer as quintas-

feiras às 20:30 (15:30 no horário de Brasília), o conjunto do povo dos dragões da Terra e dos dragões do Fogo, 

como outros dragões que vocês ainda não conhecem, adicionarão seu sopro à Radiância Arcangélica. 

 

Foi pedido a vocês, efetivamente, de se prepararem por uma alimentação leve e por uma hidratação máxima 

com água pura, quer dizer, uma água que só contenha muito poucos minerais, ou uma água corrente que vocês 

chamam água dos elfos. A hidratação, em face da vinda do Fogo é essencial. O vazio dos alimentos, e em 

particular dos alimentos pesados, é essencial nesses dias e nesses horários. Essas Radiâncias Arcangélicas 

durarão até o Apelo de Maria e que os sinais celestes estejam atualizados. 

 

Nós não somos, é claro, tão numerosos quanto vocês. Nós esperamos, todavia, onde quer que vocês estejam 

sobre essa terra, ter a oportunidade de assisti-los por nosso Fogo, são apenas alguns minutos nesse lapso de 

tempo da quinta-feira de 20:30 às 21:00 hs (de 15:30 as 16:00 hs, horários de Brasília). Não é necessário, nessas 

ocasiões, nos chamar de qualquer maneira, porque nós não responderemos, nesse caso, ao seu chamado, mas 

ao que nós percebemos de sua chama de Eternidade. Se ela nos parece ainda freada, ocultada em parte pelas 

resistências da pessoa, então nós estaremos presentes. Pela Inteligência da Luz e do Fogo Ígneo, vocês viverão 

então a consumação das ilusões, a consumação das resistências, e a consumação de certos problemas que 

vocês chamam doenças. 

 

Lembrem-se que não há nesses momentos como nos chamar ou pensar em nós, porque nós é quem 

respondemos ao que nós vemos nas múltiplas formas que serão reveladas durante essas Radiações 

Arcangélicas. Da mesma forma como para a Terra nós realizamos essas perfurações, nós agiremos também, 

pelo Fogo Ígneo, sobre a dissolução de certas estruturas efêmeras correspondentes às zonas corporais situadas 

próximas às Portas de seu corpo. Quanto melhor a hidratação nesses dias for realizada, tanto melhor o Fogo 

Ígneo consumirá sem dor e sem resistência de sua consciência, o que deve ser entalhado e terminado para 

fazer sua ressurreição.  

 

Nossa ação, qualquer que seja a duração em número de semanas dessas Radiâncias Arcangélicas, não necessita 

de uma intervenção, quando isso é necessário mais de uma vez. Nós cumprimos nisso a última graça decidida 

pela Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.  
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Nossa presença será reconhecível, antes de tudo, pela percepção do Fogo Ígneo para aqueles que não viveram 

ainda, mas também, não se alarmem pelas manifestações sensíveis ou até mesmo dolorosas existentes durante 

essas Radiâncias e concernentes à algumas Portas; somos nós que estamos trabalhando. Da mesma maneira 

que a Radiância Arcangélica especial deste período, que será realizada às quintas-feiras, vai consistir em realizar 

em vocês uma forma de cura vibral levando-os ao Branco do Si e do “Eu sou Um” mostrando-lhes, levantando o 

véu das últimas ilusões e lhes dando a ver então sua chama de Eternidade. Esta chama de Eternidade é a 

representação do corpo ascensional, chamado também, em suas tradições e em seus livros dito sagrados, “as 

línguas de fogo”. Essas línguas de fogo se localizarão, como eu havia dito, num lugar específico de seu corpo a 

fim de assisti-los em sua materialidade corporal e física para colocá-los em sua chama de Eternidade. 

Se há dores, elas não durarão senão o tempo da radiância, a Inteligência da Luz se incumbindo 

independentemente de sua vontade, de regular esse Fogo pela Inteligência da Luz e pela espontaneidade.  

 

Vocês não têm então, em relação a isso, nada a empreender ou nada a preparar, mas não se surpreendam se 

quando dessas Radiâncias, se manifesta à sua consciência um lugar de seu corpo correspondente um pouco 

próximo à localização do que vocês chamam Portas que, eu os lembro, são os vórtices de comunicação e de 

ancoragem, se eu posso dizer, de sua Existência. 

 

Da mesma maneira que existiu sobre essa Terra, em tempos muito antigos, os povos que criaram as estruturas 

hexagonais de pedras, permitindo canalizar a Luz a fim de brotar no núcleo cristalino da Terra, da mesma 

maneira nosso sopro de Fogo virá permitir ao Fogo Ígneo, à Inteligência da Luz, às radiações e radiâncias dos 

Arcanjos, favorecer a chegada dessa Luz ao Coração do Coração. Não se surpreendam mais se lhes parece 

desaparecer no seio de uma brancura imaculada onde nada pode ser percebido, onde nenhuma forma pode ser 

discernida. Isso traduzirá para vocês, nesses momentos, se isso se produz, a instalação definitiva e irremediável 

da Infinita Presença. 

 

O veículo ascensional pessoal chamado Merkabah interdimensional pessoal, representado pelo conjunto da 

Lemniscata sagrada, entre o 8° corpo e o 13° corpo – que vocês chamam a ponta do esterno e o ponto situado 

acima de sua cabeça – se ativará então por ele mesmo, lhes dando a perceber o desenvolvimento das esferas 

invisíveis aqui mesmo no seio de sua corporeidade, após a conclusão da Radiância Arcangélica a cada quinta-

feira. Isso representa uma forma de aprendizagem para a Eternidade, progressiva, a fim de permitir a vocês se 

adaptarem às suas novas condições de vida sem depender de fatores exteriores. 

 

Numerosos de vocês têm reparado uma diminuição ou uma amplificação de suas necessidades fisiológicas. Isso 

em relação também à comida como todos os aspectos disso que pode entrar em vocês. Após o instante onde a 

primeira Radiância Arcangélica for realizada, vocês constatarão sem dificuldade, que qualquer que seja o nível 

de suas necessidades anteriores à Radiância, elas serão imediatamente reduzidas pela metade. Isso em relação 

também à alimentação, como às atividades sexuais, como às atividades mentais, como às reações emocionais, 

liberando assim em vocês, de maneira prática e concreta, a possibilidade de viver o sacrifício, lembrando ainda 

uma vez hoje que somente vocês que podem aceitar se voltar em direção à Eternidade de maneira definitiva e 

de maneira, eu diria, mais evidente do que no momento do nascimento da Onda de Vida consecutiva à 

Liberação da Terra. 

 

Nós estamos então, nesses tempos específicos, ao seu serviço exclusivo após essa quinta-feira. Esse serviço 

exclusivo não é em função de seus desejos, de suas vontades, como foi esse o caso durante esses alguns anos 

decorridos, mas responderá ao imperativo da Luz em relação à sua chama de Eternidade que nós vemos. 
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Nós não poderemos, nós dragões, evitar no declínio dessas Radiâncias que se produzirão também para aqueles 

que não pediram nada, que não estão alinhados, prontos para receber esta radiância. A ação da Radiância 

Arcangélica resulta do posicionamento da frota Intergaláctica dos Mundos Livres ao redor da Terra, de maneira 

mais frequentemente invisível no momento. A Radiância Arcangélica nesse momento, em nosso serviço junto a 

vocês, será de descongestionar e desobstruir o que está resistente.  

 

No resultado da primeira Radiância e no resultado de cada uma das Radiâncias, vocês constatarão as mudanças 

importantes, e em particular um acesso cada vez mais evidente aos mundos invisíveis aqui mesmo em seu 

corpo, e isso desde agora de dia como de noite. Até recentemente, vocês eram cada vez mais numerosos a 

perceber os mundos invisíveis, como também os corpos astrais, por exemplo, dos seus animais domésticos. 

Nossa ação sobre sua chama de Eternidade através de sua personagem sobre as Portas, lhes dará acesso a uma 

percepção e uma visibilidade do que lhes era escondido até o presente. Se trata de um dos últimos extratos de 

isolamento que estava ainda presente.  

 

Para aqueles de vocês que têm animais ditos domésticos, constatarão que não há nenhuma diferença entre o 

coração do animal, o coração do homem e o coração do dragão. Vocês constatarão também que se 

comunicarão por via telepática direta com seus companheiros, como também, progressivamente, na medida 

em que as almas forem liberadas da matéria, os espíritos humanos, irmãos, irmãs, família, amigos, visitarão 

vocês não nos processos que vocês têm vivido que foram chamadas comunicações, fusões, dissoluções e 

deslocalizações, mas bem mais um reencontro com a eternidade de cada um. 

 

Não será preciso, então, surpreender-se ou abalar-se por tudo que vai se revelar a vocês porque lembrem-se, 

neste período antes da ascensão, mesmo que o processo esteja ativado, vocês têm a ver tudo o que é para ver, 

o que lhes foi escondido. Isso é uma forma, como diriam vocês, de vacinação em relação ao efêmero e ao 

confinamento. Seu ponto de vista, na conclusão dessas algumas reuniões de Radiância Arcangélica que serão 

distribuídas entre uma e dez no máximo, lhes permitirão maravilhas. As maravilhas se tornarão seu cotidiano, 

seu hábito, e seu natural. Esta graça que foi decidida antes do Apelo de Maria, está destinada a lhes fornecer a 

prova irrefutável e permanente da realidade dos mundos dimensionais. 

 

Não se trata mais de acreditar no que quer que seja, se trata de verificar por vocês mesmos a realidade de seus 

corpos astrais, dos animais domésticos, a realidade de seus corpos causais e de Existência enquanto seres 

humanos, como também de ver além do tempo e do espaço. Isso quer dizer que vocês poderão muito bem, por 

exemplo, na conclusão de uma Radiância Arcangélica, ver com um olhar diferente seu lugar de vida e se 

encontrar, eu diria, nisso que vocês poderiam chamar, em outros tempos, nesse mesmo lugar, lhes dando a ver 

o que existia antes no seio de suas moradas, como também antes mesmo do aparecimento de sua morada.  

 

Vocês se deslocarão, então, sobre as linhas do tempo e as linhas do espaço com uma evidência que jamais 

conheceram. O conjunto dessas manifestações e dessas experiências não visa, definitivamente, senão deixar 

surgir sua Eternidade sem nenhuma resistência, sem nenhuma crença, ou sem nenhuma ignorância. Essas 

experiências não estão aí para serem mantidas ou fixadas, se eu posso dizer, em sua consciência. Nós lhes 

pedimos então, insistentemente, de viver a experiência com inocência, com espontaneidade, sem fazer intervir 

qualquer pedido de explicação, qualquer observação, como vocês as fazem habitualmente com seus olhos, mas 

bem mais de viver com toda neutralidade o que lhes será dado a viver, a ver ou a atravessar.  

 

Vocês notarão também muito rapidamente, nesses espaços de tempo, após a mensagem solar ser entregue, 

como eu disse que suas necessidades serão amputadas. Vocês constatarão por vezes, se perguntando, o que é 
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que fez seu hábito, ainda hoje, ter subitamente desaparecido. Alguns hábitos e algumas deformidades, se eu 

posso dizer, que não são graves nelas mesmas, mas que podem obstruir os canais da Liberação e de sua 

ascensão, serão vistos pelo que eles são. As crenças serão colocadas a nu, as adesões aos conceitos serão vistas 

pelo que elas são. Se trata então, dessa vez, de um processo muito mais evidente do que os mecanismos que 

foram vividos no seio de sua consciência através dessas ativações de diferentes energias e vibrações que a 

maioria de vocês conhece ou vive. 

 

A condição para ver isso é, é claro, o que foi chamada a Infinita Presença. Esta Infinita Presença age, ela própria, 

sobre a limitação das necessidades, quaisquer que sejam, a fim não de suprimir os elementos importantes de 

sua vida, mas simplesmente para lhes dar a ver a inutilidade disso que vocês consideram como importante. 

Porque existe nesse nível, e vocês o compreenderão vivendo, um poder de transmutação extremamente eficaz 

e extremamente rápido fazendo mudar, sem nenhum esforço, o que foi nomeado por diversos intervenientes, 

aos quais vocês estão habituados, a humildade, a transparência, a inocência, e a Infância, cumprindo por aí 

mesmo, nós dragões com os Arcanjos e o conjunto da Confederação, a realidade das manifestações da 

consciência em qualquer mundo que seja, aqui mesmo nesse corpo, aqui mesmo em vocês.  

 

Vocês constatarão também, como também para aqueles que estão colocados em recepção quando dessas 

Radiâncias, que mesmo em vocês irmãos e irmãs que não viveram nada e que não estão sabendo de nada, as 

mudanças por vezes espetaculares. Nós não podemos nada se algumas dessas mudanças não vão em direção 

da Luz, mas em alguns casos em direção a uma forma de insanidade, mesmo da loucura. Isso, é claro, se deve 

não às Radiâncias, nem ao nosso sopro, mas à confrontação violenta de sua própria Eternidade com as 

estruturas efêmeras residuais, feitas de programações, de crenças e de hábitos.  

 

Vocês estão então prevenidos quanto às grandes transformações interiores e exteriores que estão à sua porta e 

em curso de atualização. 

 

Se vocês são receptivos de maneira completa a essas diferentes Radiâncias Arcangélicas, as quais nós 

associamos nosso sopro de Fogo, então vocês constatarão cada vez mais, com o que se revela sob seus olhos, 

que não são mais sensíveis, e cada vez menos sensíveis a tudo que concerne ao efêmero. Isso pode 

efetivamente, durante as primeiras semanas após a mensagem do Sol, causar situações um pouco conflituosas, 

não em vocês, mas ao redor de vocês. É nesse momento que convém se lembrar o que lhes disse Maria. É nesse 

momento que convém se lembrar do que vocês têm talvez praticado em relação à instalação do Fogo pelo 

manto Azul da Graça de Miguel ou a bênção de Maria, que serão, de alguma forma, os meios de aliviar o que 

pode ser confrontante ao redor de vocês e lhes permitirá a seu turno, como foi dito pela santa tri-Unidade-nova 

de estar no serviço, na abnegação a mais total de sua história e de sua pessoa. 

 

Isso que vai se tornar visível não aparece de nenhuma parte, mas esteve sempre presente, mas o confinamento 

no seio de seus corpos sutis, e em particular do corpo causal, não permitia perceber, nem mesmo interagir com 

essas formas muito sutis, ligadas não mais à 3ª dimensão, mas aos corpos que não são completamente os 

corpos de Existência, mas, no entanto, se aproximam, seriam apenas, por exemplo, os animais, e em particular 

domésticos. Os Arcanjos se tornarão, para muitos de vocês, visíveis em sua forma de 5ª dimensão. 

 

Existem, é claro, as diferenças significativas de vibração e de forma entre um animal doméstico que vocês 

conhecem, que empresta justamente a forma astral que lhes é conhecida e que vocês conhecem no corpo de 

carne de seu companheiro; nisso que concerne, ao contrário, os Arcanjos, aí vocês terão a forma de Luz que eu 

qualificaria ascensionada de 5ª dimensão dos Arcanjos. O antropomorfismo estará ainda presente, mas a forma 



92 
 

que vocês verão será profundamente diferente do que vocês podem imaginar ou que vocês tenham, talvez, já 

visto. 

 

Limitem-se em qualquer experiência que seja na conclusão dessas Radiâncias ou durante essas Radiâncias em 

se manter tranquilos. Esqueçam os modos de funcionamento habituais do mental, da interrogação, porque 

nesse momento, o conhecimento será direto e não tem nenhuma necessidade de passar pela cabeça, pela 

história, por suas memórias, ou por suas referências. Estejam aí também disponíveis e totalmente presentes 

em vocês mesmos, e presentes ao que se manifesta a vocês, diante de vocês. É assim que vocês facilitarão a 

Liberação de seu veículo interdimensional chamado Merkabah pessoal, é assim que vocês observarão as 

mudanças radicais, em vocês como ao redor de vocês.  

 

Essas mudanças não devem conduzir vocês em qualquer suposição ou projeção. O mais importante, vocês 

sabem, é viver o instante no momento onde se produz alguma coisa neste instante, não o classificar, não o 

explicar, não perder seu tempo a analisar, mas estar plenamente presente no viver que lhes é proposto por 

esses seres que virão vê-los. Quer seja em relação aos Arcanjos, em relação ao povo dos dragões, aos seus 

animais domésticos, outros povos da natureza, ou ainda os irmãos e irmãs bem presentes e bem vivos e que 

vocês conhecem, que estejam disponíveis para viver o que é para viver. Não se trata de dialogar, de discutir ou 

de se lembrar para fazer uma história. Estejam presentes em vocês mesmos.  

 

Não esqueçam que nesses momentos, da mesma maneira que lhes foi dito que vocês podiam falar ao seu 

corpo, vocês podem falar também ao seu próprio mental, não para obrigá-lo, mas para mostrar a ele e lhes 

provar que vocês não são o seu mental, nem mesmo as suas emoções. Isso lhes provará de maneira formal que 

vocês não são nem o corpo, nem nenhuma das estruturas efêmeras, não pelo acesso direto ao que vocês são 

que ele só surgirá no momento de Maria, se vocês não viveram até hoje. Mas sim de se preparar, de alguma 

forma, à extinção total da consciência no seio do Absoluto que vocês são, que nós somos. 

 

...Silêncio... 

 

Não existe nenhuma limitação possível no entrelaçamento dos mundos livres com o seu mundo. Vocês viveram 

no nível de seu corpo durante todos esses tempos onde a Eternidade se aproxima do efêmero, onde elas estão 

sobrepostas, onde a Eternidade afinal aparece. Estejam presentes em vocês mesmos onde isso acontecerá, 

ficando o mais neutro possível pela maior transparência, e não esqueçam que se os reflexos habituais da 

intervenção das emoções ou do mental surgem, vocês poderão justamente nessa ocasião afirmar que vocês 

não são nem essas emoções, nem esse mental. Isso não é uma crença e vocês verificarão por vocês mesmos 

nesses momentos particulares, que vocês são a Verdade e nada mais.  

 

Após o período que corre dessa quinta-feira até o Apelo de Maria, nós cessaremos então de vê-los. Vocês 

próprios cessarão de perceber os irmãos e as irmãs, seus companheiros domésticos, os povos da natureza. 

Vocês saberão nesse momento, antes mesmo que as Trombetas apareçam e que os sinais celestes se revelem, 

que o momento chegou. Isso significará nesse momento que restará, em número de dias e em termos 

terrestres um tempo ínfimo para viver o Apelo de Maria.  

 

Lembrem-se, a sequência que durará o tempo, que durarão as Radiâncias Arcangélicas desse período. Após a 

quinta-feira dessa semana, precedendo à semana Santa, tal como vocês a chamam, vocês constatarão a 

existência disso. Nós sabemos pertinentemente que muitos de vocês começam a estabelecer essas 

comunicações, se eu posso dizer, das quais eu venho falar. Elas se tornarão cada vez mais intensas. Eu lhes 
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repito que é um mecanismo que permite desviar sua consciência do efêmero, não para ignorá-la, mas para 

impulsionar, se isso já não foi feito em vocês, o retorno e a consumação da alma pelo Espírito.  

 

Haverá um ápice de manifestação, e na semana seguinte vocês constatarão que não haverá mais nada, o 

momento chegou na quinta-feira correspondente. Então nesse momento vocês poderão deduzir sem nenhuma 

dificuldade que é o tempo de viver o que é para viver no nível coletivo. 

 

Como vocês sabem, após o Apelo de Maria, não haverá mais nenhuma presença nem nenhuma forma, não 

haverá nenhuma referência ligada à sua pessoa, ao seu corpo ou mesmo a esse mundo, quaisquer que sejam 

ainda os laços, os apegos ou as crenças.  

 

Após o instante em que vocês terão visto o desaparecimento destes mecanismos de consciência no momento 

de uma das Radiâncias, então saberão que o tempo está terminado e que vocês sairão muito rápido da 

linearidade do tempo, qualquer que seja o seu futuro após os três dias de estase ou de treva, ou de luz, 

segundo onde vocês estão colocados sobre a terra. 

 

Eis os elementos que me foi pedido lhes transmitir para isto que está para viver quando desses encontros 

particulares de quinta-feira. Se para vocês, vocês estão situados num país onde a hora corresponde a plena luz 

do sol, isso não fará nenhuma diferença de percepção e de viver. Lembrem-se também que muitos irmãos e 

irmãs humanos correm o risco de reagir ao que eles verão com grande terror, sobretudo os irmãos e irmãs 

humanos que não pensam ou esperam nenhuma vida eterna, se consideram como esse corpo e somente como 

esse corpo. Mas este medo, esta negação, esta raiva, conduzirá muitos à negociação e à rendição, e o Choque 

da humanidade será, então, menos devastador para o conjunto da terra. 

 

...Silêncio... 

 

Permitam-me, desde hoje, qualquer que seja o dia em que vocês me ouvirem ou me lerem, de lhes fazer viver 

uma aproximação, se eu posso dizer, à ação do sopro do dragão durante as Radiâncias Arcangélicas da quinta-

feira. 

 

...Silêncio... 

 

Acolher o Fogo é descobrir a Alegria que não depende de nada, é descobrir o Amor incondicionado não 

dependente de ninguém, é viver o sopro original, o Verbo Criador. É se lembrar não de qualquer história, nem 

mesmo uma linhagem, mas simplesmente o primeiro sopro original, não desse mundo, mas sim da primeira 

respiração da Fonte que vocês são. 

 

...Silêncio... 

 

Em nome da comunidade dos dragões do Fogo da Terra e dos dragões vindos de outros lugares que vêm nos 

assistir e lhes assistir, eu lhes rogo querer acolher bem esse Fogo do Espírito. 

 

...Silêncio... 

 

Eu sou Erelim, dragão do Fogo da Terra e eu lhes agradeço, irmãos e irmãs humanos, aqui e em outros lugares, 

sua colaboração e esta fraternidade. Nós estamos muito honrados de poder, enfim, trabalhar para vocês. Aí 
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está nosso serviço, aí está o Amor que não faz nem distinção de forma, nem distinção de vida, nem distinção de 

história. 

 

No Fogo Ígneo e no Verbo, pelo Espírito do Sol e pelo Coro dos Anjos, pela Graça do conjunto da Confederação 

Intergaláctica dos Mundos Livres, Erelim saúda cada um de vocês. No Coração do Coração eu honro sua 

Presença, eu honro sua chama. 

 

...Silêncio... 

 

Eu lhes digo, então, assim como o conjunto dos dragões do Fogo da Terra e dos dragões exógenos, nós lhes 

dizemos todos: “Até quinta-feira”. Adeus. 

 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/04/02/erelim-avril-2017/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/04/02/erelim-avril-2017/
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ERIANE - Elfos - Abril 2017 
 

Eu sou Ériane, rainha dos elfos do vilarejo de Éridan, o lugar onde o sol nunca se põe. Irmãs e irmãos humanos, 

permitamo-nos um momento de silêncio juntos, a fim de viver esse instante presente com alegria e 

intensidade. 

 

… Silêncio… 

 

Foi-me pedido vir expressar-me hoje entre vocês, não enquanto rainha do vilarejo de Éridan, mas enquanto 

porta-voz do conjunto dos vilarejos da terra, dos elfos. 

 

Como vocês o vivem e como isso lhes foi anunciado, os tempos agora tornaram-se propícios à colocação em 

operação do plano final. Há mais de um ano, eu lhes expliquei nosso papel e nossas funções para os tempos a 

vir que agora chegaram.  Portanto nosso sentido de serviço, vai ser, eu diria, estar onipresentes na orla de 

nossos vilarejos para acolhê-los quando de suas visitas. Devido ao desaparecimento dos últimos véus, vocês vão 

nos descobrir com muito mais clareza, nitidez e precisão, em nossas formas de elfos de 5ª dimensão.  A 5ª 

dimensão revela-se a vocês de maneira cada vez mais evidente, cada vez mais palpável, eu diria. 

 

Doravante, passado o equinócio de primavera, nós permaneceremos, em todo caso alguns  entre nós se 

revezarão para acolhê-los, pessoalmente e individualmente, em meio aos nossos vilarejos. Vocês sabem que 

nós temos um papel particular no momento do tumulto da Terra, que é servir de retransmissores, aliás quer 

vocês estejam com corpo ou sem corpo, para lhes permitir se dirigirem em toda liberdade ao local de seu 

destino. Nos foi pedido, vistas as circunstâncias que a Terra vive atualmente, de estarmos inteiramente 

disponíveis para acolhê-los e isso, desde o presente. 

 

Eu os lembro que nossos vilarejos estão interligados de diferentes maneiras, e em particular por aquilo que foi 

denominado as linhas élficas. É indispensável para nós, elfos, mesmo que alguns de vocês comecem a nos ver 

em casa, nós realizaremos nossa comunhão em nossos locais, porque vocês o sabem, esses locais em que nós 

habitamos desde tempos imemoriais são mesmo lares de Luz, lares de Eternidade. 

 

O que se revela para vocês, em meio a suas noites e seus dias, se revelará também em meio aos nossos 

vilarejos de maneira mais visível, independentemente das cerimônias de cada lua nova.  Nós asseguramos uma 

presença constante na orla de nossos vilarejos, onde quer que estes estejam situados, a fim de acolher 

pessoalmente cada humano que viria nos visitar. Para nós isto é efetivo desde esta semana. Portanto nós 

suspendemos, durante a duração da Ascensão da Terra, as cerimônias da lua nova, pois cada dia agora é uma 

cerimônia, onde nós teremos ocasião, se vocês o desejam, de nos encontrarmos de maneira mais íntima, mais 

palpável, mais visível e mais evidente. 

 

Vocês constatarão facilmente que durante esta semana, a intensidade da Luz presente em nossos vilarejos está 

sem medida comum com o que já existe.  Isso não está relacionado a nós, elfos, nem a vocês, humanos, mas às 

circunstâncias presentes da Terra. Nós seremos o mais frequentemente visíveis aos seus olhos a qualquer hora 

que seja.  Qual será então o efeito de suas eventuais visitas à orla de nossos vilarejos ?  É antes de tudo um 

alinhamento instantâneo à Eternidade. Além do que vocês talvez sentiram como elementos de alegria, de paz, 

e de mistério, e de leveza vindo até vocês, isso será renovado pelo que vocês viverão também de maneira 

regular a cada dia, eu preciso às 20h30, mas não conosco, em sua casa.  Isso será realizável facilmente, à 
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vontade, quando vocês o desejarem, conosco, a fim de também reforçar o que lhes disseram os povos dos 

dragões.  O trabalho da Luz torna-se para vocês cada vez mais aparente, cada vez mais sensível quanto à 

emergência ou a exteriorização, se vocês preferem, da Eternidade em meio a este efêmero. 

 

Se vocês decidem vir nos ver de agora em diante, nós lhes pedimos de vir em um certo estado de preparação 

que é muito simples : tentem chegar até nós com o ventre vazio. Eu não quero dizer que é necessário jejuar, 

mas se vocês pretendem vir nos ver, não o façam no momento da digestão a fim de não serem perturbados, no 

nível dessa digestão, pela Luz que está presente em nossos locais.  Além mesmo do contato palpável conosco, é 

antes de tudo o que se produz na orla de nossos vilarejos que será para vocês um meio, não de curar o que 

quer que seja do efêmero, mas justamente, se posso dizer, de curar essa atração ao efêmero.  Então nós lhes 

pedimos, antes de virem, não estarem em digestão, nós lhes pedimos para estarem limpos, eu falo fisicamente, 

isso criará as condições as mais propícias ao nosso encontro e aos encontros da 5ª dimensão instalada sobre a 

terra agora em nossos locais. 

 

São as duas únicas condições a respeitar. Nós não temos necessidade de oferendas nesses momentos, não 

temos necessidade de festividades, como aquelas da lua nova. Haverá sempre um vigia ou um guarda que nos 

previnirá da chegada de um de vocês, ou de um grupo, e nesse momento nós desceremos até vocês.  Vocês nos 

verão, mesmo se vocês nunca nos viram, mas sobretudo, além desse encontro, vocês se beneficiarão, como eu 

disse, de um equivalente das Radiâncias Arcangélicas acompanhadas pelos dragões.  Vocês serão regenerados 

em Eternidade, vocês serão curados de tudo o que pode restar de atração pelo efêmero e de atração pela 

Ilusão. 

 

Venham nos ver simplesmente, fora das horas de digestão. E essa noção de estarem lavados é importante, no 

nível do corpo físico, por uma razão que é muito simples : a água, assim como lhes disse o Arcanjo Miguel, vai 

vibrar de um modo todo diferente e com uma outra intensidade a partir desta semana.  Aplicando essa água 

sobre seus corpos, vocês realmente lavam suas vestes, não somente na água mas  no que é semelhante ao que 

o profeta chamado o bem amado, eu creio, por vocês, disse que vocês lavariam suas vestes no sangue do 

cordeiro. 

 

A água sendo fecundada pela Luz e por Miguel, ela é ressemeada com o germe da vida de Eternidade.  Então o 

fato de realizar suas abluções, suas duchas, seus banhos, que seja em sua casa com a água a mais vulgar que 

seja, terá propriedades bem diferentes do que simplesmente lavar seus corpos, isso também vocês sentirão.  O 

ritual de lavagem era até mesmo utilizado, porque nós o sabemos, nós não lemos, mas vimos em nossos anais, 

por aquele que vocês chamam o Cristo. A lavagem dos pés, de fato, permite liberar certas contingências e 

certos condicionamentos presentes em vocês, devido mesmo à sua forma fixa. 

 

Assim,  se vocês têm a possibilidade, de uma ducha, de se banharem, nas horas que precedem sua vinda, vocês 

constatarão então, o ventre vazio de qualquer digestão, que a integração da Luz e da Eternidade se tornará 

uma grande alegria, e sobretudo lhes suprirá, aqui mesmo em seus corpos, em nossos locais, um sentimento de 

liberdade e com ele, da Liberdade que nada até o presente os preparou para viver.  Vocês serão alimentados e 

vocês realmente lavarão suas vestes no sangue do cordeiro, antes mesmo da vinda do Cristo, antes mesmo do 

Apelo de Maria. 

 

A Luz adamantina, vocês o sabem, se reforça de dia para dia, criando inumeráveis vórtices multidimensionais 

em todos os lugares na natureza, e agora também em suas cidades.  Essa ação em suas grandes cidades não foi 

realizada por nós, mas por algumas frotas da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, sobrevoando suas 
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cidades em número, ou com embarcações gigantescas.  Todavia não é sempre evidente, nos ambientes 

humanos, se beneficiar dessa lavagem no sangue do cordeiro.  A orla de nossos vilarejos torna-se o local 

privilegiado para se prepararem para a Eternidade com facilidade, com provas indubitáveis do que vocês vivem. 

 

Não é questão, independentemente do aspecto visual talvez, o que será mais amplo com vocês, dialogar ou 

trocar. Nós estaremos em silêncio ao seu lado, para assisti-los. Não para trabalhar de uma maneira qualquer, 

mas pela alegria dessa assistência e a alegria de ver sua chama eterna renascer, tornar-se como uma criança, 

virgem de qualquer marca inerente a este mundo e ao seu confinamento.  Vocês poderão então, se existe uma 

fonte ali onde vocês vão, lavar simplesmente suas mãos e seus pés, mesmo se vocês já os lavaram. Assim vocês 

abrirão as portas da Eternidade, aqui mesmo, em sua carne, em sua consciência ordinária, no que resta para 

fazer no que vocês têm a fazer. 

 

A regeneração que se produzirá então será tal que vocês constatarão frequentemente, o que não é inevitável 

nem constante, mas vocês constatarão mudanças, não somente como disse Erelim, sobre sua fisiologia, mas 

também mesmo em sua forma.  Alguns de vocês já viram sua forma se modificar desde alguns anos, que isso 

seja pela espessura de sua forma que muda, que seja pelo seu olhar, por seus traços, pelo que nós chamamos 

também os embelezamentos, ou seja suas unhas, seus cabelos, o brilho de sua tez. 

 

Vocês não têm nada a fazer senão se colocar ali, em nossos vilarejos, quando o desejarem, sentados ou de pé, 

pouco importa, deitados também se o desejarem.  Não há outra regra senão aquela de ter tomado uma ducha, 

de chegar com o ventre vazio, e se há uma fonte nas proximidades ou um rio, de simplesmente lavar suas mãos 

e seus pés, deixando correr a água sobre suas mãos e seus pés, e permanecerem conosco o tempo que vocês 

desejarem.  Aliás vocês constatarão que cinco minutos lhes parecerão durar horas ou que, ao contrário, horas 

lhes parecerão durar cinco minutos. Realmente e concretamente vocês sairão desse tempo linear que os 

confinou. Não para aí descobrir outra coisa senão sua chama eterna, mas bem mais para estarem 

exclusivamente alinhados à sua eternidade, alinhados ao que vocês chamam o instante presente, fazendo-os 

descobrir a Graça, não mais pontual, mas cada vez mais permanente da Verdade. 

 

Vocês nada têm a fazer, nada a pedir, simplesmente deixarem-se ofuscar, não pelas nossas Presenças, mas 

diretamente pelo Fogo do Espírito, pela Luz eterna.  Essa fase de exteriorização da Luz é importante e vocês 

têm, se posso dizer, a chance de poder vivê-la antes do Apelo de Maria. 

 

Certamente, além das mudanças de forma ou de fisiologia, vocês constatarão também um aumento de 

vitalidade, e essa vitalidade não está ligada ao que vocês chamam a energia vital, mas à Luz autêntica. Aliás eu 

sei pertinentemente que alguns de vocês hoje percebem bem mais facilmente, em seus corpos, o corpo de 

Existência e suas linhas vibrais do que seus próprios corpos físicos.  Sua consciência se desliza de algum modo já 

em seu novo veículo, dando-lhes a perceber os contornos, os efeitos, as linhas, os trajetos, os pontos que vocês 

chamam Portas, pontos de encontro da energia e da consciência, da vibração e da consciência. É assim que a 

Ascensão se finaliza antes do último momento, fazendo-os deslizar cada vez mais do efêmero ao Eterno, sem 

arrependimento, sem olhar para trás, com  uma alegria pura. 

 

Há um certo tempo, eu lhes falei sobre a virtude da água dos elfos, e em particular quando de nossas 

cerimônias da lua nova.  Neste período ascensional, eu lhes disse que toda água, assim que ela for semeada e 

regenerada por Miguel, vibrará de maneira muito mais alta. A água se tornará realmente um agente 

purificador, não somente para lavar seus corpos físicos, mas como eu disse, para lavar o conjunto de suas 
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vestes no sangue do cordeiro. Não há ritmo exato, são vocês que veem, em toda liberdade, segundo o que 

vocês retirarem disso, se posso dizer. 

 

Trata-se portanto, para nós e também para nossos vilarejos, de uma nova etapa que lhes permite, de algum 

modo, se aclimatarem à nova densidade antes de sua partida, de se aclimatarem à Eternidade, à visão sem 

véus. Isso também os ajudará nas palavras que foram chamadas inocência e transparência, restaurando então 

sua integridade eterna.  Vocês constatarão, além de sua forma, os efeitos diretamente sobre sua consciência. 

Isso virá também acrescentar, como vocês o constatarão, a paz que vocês podem emanar e manifestar já em 

certos momentos do dia, de maneira natural, sem buscar, sem artifícios, de maneira totalmente 

espontânea.  Portanto existe neste período particular, uma verdadeira aclimatação à sua eternidade. Mesmo a 

percepção de seu corpo de Existência, bem além das Coroas radiantes, os habituará a esse novo veículo, 

qualquer que seja seu caminho durante este período final da Terra. 

 

Vocês podem também, devido às virtudes da nova água, e isso em muito poucos dias, constatar por vocês 

mesmos que a simples água de suas torneiras, quaisquer que sejam os poluentes que podem existir, terá 

efeitos vibratórios intensos, mesmo fulgurantes. A re-sacralização da água da terra, qualquer que seja essa 

água, assinala o retorno de Maria, assinala também o retorno de sua Eternidade.  Não esqueçam, mesmo em 

suas casas, por momentos, de passar suas mãos somente até os punhos e seus pés até os tornozelos, de 

tempos em tempos, sob a água.  Vocês constatarão muito rápido que isso não tem nada a ver com o fato de 

simplesmente molhar as mãos ou os pés, que há alguma coisa que se produz no centro de seu ser, em seu 

peito, que será particular. Permitam-me não lhes dizer mais, a fim de lhes deixar a surpresa da descoberta. 

 

Se vocês têm a chance de recolher a água dos elfos, isso recriará em vocês as condições de sua vinda em nossos 

vilarejos, colocando imediatamente ao redor de vocês a mesma energia do vórtice de Paz e de Eternidade da 

nova matriz de vida. 

 

Nós os esperamos e nós os esperamos cada vez mais numerosos, de todos os lugares sobre esta terra, tanto 

mais, e como eu enunciei, que alguns de vocês se reagruparão em nossos locais antes de irem aos seus destinos 

para os 132 dias, mas mesmo para outros de vocês que terão abandonado seus corpos efêmeros, para 

encontrar o caminho o mais direto à sua morada de Eternidade. 

 

Se vocês sentem o desejo, se vocês sentem a intenção, vocês podem mesmo permanecerem em nossos 

vilarejos por um número de horas mais importante, até mesmo permanecer no lugar. Eu não posso lhes dizer 

mais, cabe a vocês saberem se vocês sentem isso ou não, e sempre verificar por vocês mesmos o que se 

produzirá então. 

 

A orla de nossos vilarejos vai se tornar também um lugar de encontro particular, não somente conosco, elfos, 

mas também de todos os povos da natureza que, neste período, poderão se manifestar, eles também, na orla 

de nossos vilarejos ou em nossos vilarejos. É portanto a ocasião para vocês talvez, se vocês têm necessidade de 

acreditar por suas vivências, de verem a verdade do que eu lhes digo ; venham à nossa casa, nós os 

acolheremos sempre. Eu lhes disse haverá sempre um vigia ou um guarda que previnirá o conjunto do vilarejo 

mas também, entre os outros povos da natureza, aqueles entre nós que estão disponíveis naquele momento 

para se revelarem a vocês. 

 

De nosso ponto de vista, nós elfos, o período que se abre agora é um período maravilhoso, de magia, de 

encantamento, contrastando de maneira cada vez mais nítida com suas cidades, com suas vidas anteriores, 
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antes deste período. Para vocês será muito fácil sentir a diferença entre nossos locais e seus locais, portanto 

lhes será mais fácil voltarem-se para a Eternidade sem olhar para trás, sem serem retidos pelo que quer que 

seja. 

 

Ousem fazer essa experiência, ousem vir nos ver, de maneira talvez mais longa do que antes. Vocês são nossos 

convidados, todos vocês são bem-vindos, onde quer que seja sobre esta terra. Sem dizer que isso também é 

para nós a preparação de seu acolhimento coletivo, por grupos, para aqueles de vocês que devem transitar 

entre nós. Nós desejamos vê-los viver essa maravilha e esse encantamento, o que os relaxará de todas as suas 

histórias virtuais, contadas por suas imagens, onde quer que vocês as olhem, porque lá, eu posso dizer, será 

concreto, palpável, mensurável. 

 

Se houver a oportunidade, eu retornarei para vê-los muito rápido, em poucas semanas, a fim de certamente 

responder às suas interrogações e às suas questões, e para polir também o que vocês vivenciaram. Mas vocês 

não terão nenhuma dúvida sobre a realidade e sobre a verdade de suas vivências. Vocês se tornarão mais leves 

em todos os níveis, vocês realmente se tornarão o Amor encarnado, o que quer que ainda possa restar de sua 

pessoa ou de suas resistências. 

 

Como eu disse, vocês terão a oportunidade de encontrar todos os povos da natureza, também alguns seres que 

não são desta terra.  De fato, a 5ª dimensão estando firmemente estável em nossos locais de vida, em nossos 

vilarejos, à orla de nossos vilarejos, os membros da Confederação Intergaláctica, em sua inumerável população, 

virão também diretamente fazer-lhes uma visita.  Vocês encontrarão representantes de suas linhagens, vocês 

encontrarão também talvez os Anjos do Senhor, se já não foi feito.  Inumeráveis Presenças poderão então se 

ver, se escutar e se viver.  Vocês compreenderam, nossos vilarejos tornam-se os locais de acolhimento, locais 

de encontro, locais de Eternidade. 

 

Nós lhes pedimos também, se vocês vêm em grupo, de não mais se servirem de suas palavras habituais.  Sejam 

silenciosos, mesmo se vocês são numerosos, para justamente poder deixar esse efêmero se apagar e se 

transmutar.  Na qualidade de seu silêncio, vocês constatarão a qualidade de seus encontros e dos visitantes que 

virão vê-los.  Se não são os povos da natureza  mas antes os povos estelares, então vocês têm grandes chances 

de encontrarem os representantes de suas linhagens.  Isso será para vocês os encontros que lhes permitirão, aí 

também, se ancorarem na Eternidade em vez de na Ilusão deste mundo.  O momento veio efetivamente cortar 

pela espada da Verdade tudo o que ainda era atrativo para vocês em meio a este mundo. Vocês constatarão 

então, se já não foi feito, que não pode haver comparação possível entre a Liberdade e a vida sobre a terra. 

Esse é nosso serviço para vocês nestes tempos particulares. 

 

A duração dessa abertura de nossos vilarejos está estimada para continuar durante a primavera e terminar 

antes do solstício de verão, durante o mesmo tempo em que se produzirão, às quintas-feiras, as Radiâncias 

Arcangélicas. Por outro lado nós lhes pedimos para evitarem vir durante as Radiâncias Arcangélicas porque 

nesse momento, nós mesmos estaremos em ação de difusão, um pouco como os Arcanjos o farão, e os 

dragões, mas nós, se vocês duvidam, em relação ao Elemento Ar.  O Ar, é a flexibilidade, é a não-resistência, é 

também a Liberdade.  Fora dessas restrições, como eu já disse, vocês podem vir em não importa qual momento 

e permanecer em nossos locais o tempo que vocês quiserem. 

 

Se vocês ficarem em nossas casas muitos dias, seja ao ar livre ou sob um tecido que vocês chamam tenda, não 

esqueçam, se vocês devem comer, de sair do vilarejo para comer. Não esqueçam mais, entrando em nossos 

vilarejos, de passar as mãos sob a água, assim como os pés também.  São as únicas regras. Elas são simples, e 
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vocês verão por vocês mesmos por que.  Portanto, nós todos estamos em alegria de agora poder celebrar cada 

dia com vocês.  Para alguns entre vocês que, eu diria, são muito próximos dos elfos, nós então poderemos 

trocar de maneira mais terra a terra, se posso dizer, e lhes falar diretamente, mas não em nossos locais.  Se 

essa ligação se estabelece entre nós, então nós viremos em sua casa, onde quer que vocês estejam, para trocar 

e lhes comunicar o que nós temos a comunicar. 

 

Nossos vilarejos são locais de ancoragem da Luz eterna e doravante de manifestação dela, e o silêncio 

prevalece. Não há necessidade nem de palavras, nem de pensamentos, nem de ideias, mas simplesmente estar 

lá. É nessas circunstâncias, tendo lavado suas vestes no sangue do cordeiro, tendo lavado suas mãos e seus pés, 

esperando que seu ventre esteja vazio, e vocês se beneficiarão da  adequação a mais perfeita em relação à Luz 

e sua eternidade. 

 

Hoje é tempo para vocês se habituarem, se posso dizer, à Verdade : a verdade dos Éteres, a verdade da Luz, da 

vida eterna e do Amor incondicionado.  Eu diria mesmo que seus corpos hoje, e o que pode restar de história 

ou de pessoa, não representam mesmo mais um obstáculo, por que aí, com a intensidade da Luz que há 

doravante, não há nada a convencer nem mudar ninguém, há somente que se dar conta da evidência da Luz.  É 

uma maneira também, para aqueles de vocês que estão apegados a este mundo, às suas ilusões, às suas 

peregrinações de corpo em corpo, de se liberarem desses últimos limites, dessas últimas barreiras ou crenças. 

 

Cada vinda em nossos locais será um momento de festa para vocês como para nós. Uma festa silenciosa, uma 

comunhão interior à Verdade, à Luz, além de suas formas como de nossas formas.  Alguns de nós, como eu 

disse, poderão estabelecer uma ligação mais forte, uma ligação de Liberdade e de Amor, sobretudo para 

aqueles entre vocês que se sentem próximos de nós e para aqueles entre nós que se sentem próximos de 

vocês, mas a mesma qualidade de acolhimento será reservada a cada um. Em meio aos nossos vilarejos, 

doravante, não pode existir a menor antinomia, a menor oposição – para vocês – à Luz. 

 

Eu os lembro também que se lhes parece terem necessidade de um apoio, independente das regras que eu lhes 

dei para virem nos ver, vocês podem se ajudar do que vocês quiserem. Se vocês têm necessidade de uma 

chama, tragam uma vela ; se vocês têm necessidade de uma ressonância cristalina, levem um cristal com 

vocês ; se vocês têm necessidade de orar silenciosamente, então orem e venham.  Vocês têm uma liberdade 

total, mas nós desejamos que nossos encontros e seu encontro com a 5ª dimensão se passem da melhor 

maneira para vocês.  É por isso que eu lhes dei algumas orientações muito simples para que isso se passe 

efetivamente ao melhor. 

 

… Silêncio… 

 

Aí está o que me foi pedido para lhes entregar pelo conjunto da comunidade dos elfos e pelo conjunto da 

Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres.  Eu especifico que além dos povos da natureza, além do 

conjunto dos povos que lhes são invisíveis até o presente, se lhes chega de encontrar em nossos locais, em 

silêncio, um povo galáctico ou um dos seus representantes, isso não é para nada ; isso não é simplesmente pelo 

prazer – porque doravante a Luz se basta a ela mesma em nossos locais -, mas para esclarecer e preparar seu 

destino dos 132 dias. Vocês então terão a oportunidade, talvez, não necessariamente em sua primeira vinda 

pois é necessário suficientemente lavar suas vestes no sangue do cordeiro, mas muito rapidamente vocês 

encontrarão entidades que são provenientes de suas linhagens ou de sua origem. 
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Esse contato vibratório, se ele existe para vocês, se tornará visual. Eu aqui falo de sua visão de carne e não de 

uma visão interior.  Eu os lembro que vocês estão em fase onde a exteriorização da Luz torna-se máxima, entra 

em manifestação sobre este mundo, não somente nos vórtices, não mais somente em alguns vilarejos ou 

alguns povos, mas sobre o conjunto da terra, e nossos locais são os locais privilegiados.  Eles são de alguma 

forma as encruzilhadas de circulação para nós, elfos, também para vocês, e também para os povos galácticos. 

 

… Silêncio… 

 

Eu teria tantas coisas ainda a lhes dizer, eu teria amado muito responder a numerosas questões, mas me foi 

pedido para adiar um pouco a fim de que na próxima vez, se há, vocês estejam ricos de suas vivências e de seus 

acessos à Eternidade, e aí nesse momento eu viria para lhes responder, porque eu não teria mais nada a 

anunciar. 

 

Então eu também sei que este ano, na história da Terra, para vocês humanos, o período que vocês chamam 

« pascal » é essencial.  É uma oportunidade, uma janela de Luz a nenhuma outra comparável. Assim eu lhes 

proponho sobretudo de nos visitarem durante essa semana santa para vocês – exceto é claro na quinta-feira à 

noite – porque é o momento o mais propício, mesmo se efetivamente, vocês nos repetirem suas visitas, suas 

vindas, vocês constatarão que de dia para dia, de semana para semana, a intensidade da Luz cresce, a 

intensidade da Paz também, e a intensidade de sua visão também. 

 

Eu especifico também para lhes assinalar que, na orla de nossos vilarejos ou em nossos vilarejos, ou nas 

proximidades, lhes é possível colher, apanhar vegetais, flores, minerais, que evidentemente estarão eles 

também lavados no sangue do cordeiro por sua presença permanente em nossos locais.  Se vocês têm a chance 

de encontrar um vegetal que se come, então vocês constatarão também grandes diferenças em relação a 

antes. Se vocês têm a oportunidade de encontrar minerais, ou de trazê-los, vocês constatarão também que 

seus minerais, quando vocês entrarem em suas casas, serão portadores de outra coisa do que de hábito. Vocês 

constatarão aliás que tudo o que penetrou com vocês, mesmo o que vocês chamam suas roupas, terão 

mudado, não de forma ou de textura, mas de energia, de qualidade. 

 

Portanto nós coletivamente desejamos acolhê-los cada vez mais numerosos. É uma preparação ao que já está 

aí e se intensifica. É tempo de encerrar minhas palavras hoje e de lhes esperar sempre mais numerosos, à 

medida dos dias que se anunciam. 

 

Eu sou Ériane, rainha dos elfos do vilarejo de Éridan, o lugar onde o sol jamais se põe. Doravante isso é 

verdadeiro, a Luz não se porá mais jamais, em nossos locais.  Vocês verão, através do que eu acabei de dizer, o 

que há atrás disso. Eu abraço cada um de vocês sobre a terra sobre meu coração de elfo. Para nós são grandes 

momentos, assim como para vocês.  Nós não temos nada a mudar, nós, mas estamos em muita alegria do que 

se produz. 

 

Eu os amo, sem restrição e sem condição. 

 

Ériane os saúda. 
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*** 

 

 

 

 

Tradução do Francês: Ligia Borges 

 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/04/02/eriane-avril-2017/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/04/02/eriane-avril-2017/
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ENALENE - Elfos - Abril de 2017 
 

Eu sou Enalene, rainha élfica da cidade de Inala. Eu estou muito honrada de ter a chance de poder me expressar 

e de estar entre vocês aqui, nesse lugar. Minha irmã Eriane lhes deu o conjunto dos elementos e dos eventos 

correspondentes a nosso encontro, povo élfico e povo humano. Em relação a isso, eu não tenho nada a 

acrescentar, mas eu venho simplesmente especificar o mais próximo de vocês alguns elementos disso que já 

lhes deu minha irmã. Primeiro, permitam-me ficar em silêncio com vocês por alguns instantes, a fim de 

comungar com seu coração antes de dar algumas especificações. 

 

...Silêncio... 

 

Alguns de vocês aqui já vieram me ver, nos ver, no limite de nossa cidade. 

 

...Silêncio... 

 

Eu não venho lhes especificar os elementos em relação aos elfos, porque Eriane foi perfeita nesse nível, eu 

venho simplesmente completar o que ela tem esboçado em relação à natureza e não mais aos povos que estão 

nela. O conjunto da natureza, hoje, começa a ser banhado pelas partículas adamantinas, pela Luz autêntica, e 

isso, não somente ao redor de nossas cidades, mas no conjunto da natureza. 

 

As comunicações que vocês irão estabelecer e que já estabeleceram, correspondentes o mais frequente com as 

entidades, as formas multidimensionais, que isso seja os povos da natureza, os animais da terra ou os povos 

galácticos. Mas, a natureza hoje lhes oferece novas possibilidades, novas energias e uma nova consciência. Isso 

é válido para o conjunto dos vegetais, que isso seja no seu jardim horta, se vocês têm um, que seja próximo as 

árvores-mestres ou as árvores mais humildes nas florestas, que isso seja nas simples flores da estação como em 

todos os arbustos. 

 

Até o presente (se vocês não sabiam, eu lhes digo), só havia as árvores que eram capazes de comungar e de 

trocar. Hoje, as coisas são diferentes. O conjunto da natureza está em alegria porque ela também, ela vive sua 

reconexão definitiva. Vocês têm, aliás, se vocês foram observadores no curso dos dez anos precedentes, 

constatado um número sempre mais importante de mudanças, tanto no nível dos vegetais como dos animais 

habitantes na natureza. Os animais que são qualificados de selvagens em suas paragens ocidentais têm eles 

também compreendido o que acontece, como toda natureza. Existe apenas infelizmente a maioria dos 

humanos que não está desperta ainda, que ignora totalmente o que está prestes a se desenrolar. 

 

Eu me dirijo hoje não somente a vocês despertos, aqui ou em outros lugares, mas ao conjunto da humanidade. 

A natureza lhes abre os braços; ela só pode trocar com vocês, trocar o Amor, trocar a Luz. Têm sido dito a vocês 

a longo tempo que havia a mesma consciência no fio da erva, na formiga, no humano, no animal. Isso lhes era 

aparente, mesmo para os maiores médiuns entre vocês. 

 

Hoje, sobretudo após esta forma de regeneração que lhes propuseram o conjunto dos povos dos elfos, as 

coisas estão grandemente diferentes. Vocês irão ouvir e vocês irão sentir a vida infinita da própria natureza que 

se transforma. Vocês têm, aliás, talvez, como eu disse, já observado as mutações no seio dos vegetais 

conhecidos, por vocês, em seus jardins, em suas jardineiras, em vaso de flores. Isso se produz, eu disse, desde 

dez revoluções solares, desde dois anos, mas hoje, outro estado desta natureza vai lhes aparecer. Vocês sabem 
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as árvores comunicativas, elas são as embaixadoras do céu e da terra, do mesmo modo o qual é Maria, mas no 

seio de seu reino. O conjunto se estende para o conjunto dos vegetais e o conjunto dos animais, sejam eles os 

mais selvagens. 

 

O conjunto das consciências da terra, exceto a humana, está desde agora totalmente informado do que se 

desenrola, e isto é uma grande alegria para o conjunto da natureza. A natureza hoje lhes traz benefícios. Vocês 

sabem, o Arcanjo Miguel vai semear a nova água, isso quer dizer que todas as águas da terra, que sejam elas 

descidas das nuvens, que sejam elas dos cursos de água ou as águas subterrâneas, os oceanos, os lagos se 

transformam de maneira extremamente rápida. É claro, os vegetais, os animais e mesmo vocês, que consomem 

esta água, irão constatar quer vocês queiram ou não, em qualquer água que vocês consumirem, as mudanças. 

 

Vocês irão se dar conta de que a comida que vocês absorvem é viva, totalmente viva, mesmo que a forma 

esteja destruída. Haverá a mesma parcela de consciência em um tomate como na planta inteira. Isso pode lhes 

parecer no momento surpreendente, mas breve, uma comunicação real vai se estabelecer com o conjunto da 

natureza, esta natureza que lhes convida desde agora a viver a Ressurreição, mesmo que ela o viva muito 

levemente antes de vocês. Os alimentos que vocês irão ingerir, da mesma forma que a água com a qual vocês 

irão beber ou se lavar, vão lhes mostrar as coisas que lhes são totalmente desconhecidas. Isso pode ir até o 

ponto extremamente importante, não para todos, mas para alguns de vocês que poderão dar testemunho. 

 

Isso que foi chamado, há tempos muito antigos, os devas da natureza, vão se revelar à vocês. Além da forma de 

um animal, de uma planta, vocês irão ver o espírito desta planta, o espírito deste animal. Vocês irão ver as 

formas que não correspondem à forma do vegetal. O mais frequente vocês contatarão, quando isso se 

produzir, que a árvore, o vegetal, o arbusto, a própria flor, se apresenta a vocês sob a forma de uma língua de 

fogo. Eu lembro vocês, aliás, de que na sua história, aquele que foi chamado Moisés, nós temos lido e nós 

temos apreciado muito isso, encontrou Deus, como ele diz, sob a forma de um arbusto ardente. Ele ouviu esse 

arbusto arder. A Fonte pode substituir um vegetal para se exprimir na forma, os devas permitem isso. Isso quer 

dizer que, hoje, os devas da terra estão prestes a se revelar em toda parte em torno da terra. Eles já estão 

despertos, mas eles se revelam diferentemente pelo fato de que os véus que isolam vocês completamente 

desta percepção e deste conhecimento, se elevam hoje totalmente. 

 

Isso vai se tornar para vocês extremamente fácil, desde o instante em que vocês passeiem nesta natureza, 

vivam o contato que é bem mais intenso do que uma irmã próxima da natureza, que vocês chamam Estrela, 

humana, que se chama Snow, que se chama No Eyes, já lhes falaram e vocês já evocaram as possibilidades. Mas 

hoje, isso vai se tornar ao mesmo tempo, muito mais concreto e muito mais comunicativo. Os devas da 

natureza, essas chamas de Vida acompanhadas mais frequentemente pelas fadas, vão lhes falar diretamente. 

Eles vão lhes falar em seu coração, não com as palavras, mas sob uma forma que vocês poderiam chamar 

telepática, sob forma de impressões, de imagens, de percepções cada vez mais fortes. 

 

A natureza é hoje, nisso que sua humanidade vive, o lugar mais benéfico para viver sua eternidade. Que isso 

seja nos bosques, que isso seja ao lado de um canteiro de flores, vocês constatarão muito facilmente que há 

alguma coisa de diferente. Antes mesmo de ver o que há por detrás da forma aparente de um vegetal, de um 

animal, vocês verão essas chamas, vocês ouviram no interior de vocês as comunicações ou as trocas nas quais 

vocês terão a possibilidade de entrar. 

 

Vocês serão informados, não por seus conhecimentos, mas diretamente pela vibração próxima, porque vocês 

chamam assim, quando de suas caminhadas no seio da natureza. Vocês reconhecerão, sem experiência prévia, 
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os devas. Vocês reconhecerão a utilidade, a função, de cada flor, de cada alimento, além de conhecer sua 

química. Vocês penetrarão então a essência dos alimentos, a essência dos animais, e aí também, isso será 

alguma coisa, como disse Eriane, maravilhosa. 

 

No seio de nossa categoria de cidades – porque há, vocês sabem, como para vocês, diferentes manifestações 

de elfos, mesmo que nossa forma seja sensivelmente a mesma em toda parte -, nós temos estabelecido, 

segundo nossos ambientes respectivos, as afinidades mais profundas com outras consciências. Aqui onde eu 

vivo, nós temos estabelecido um contato privilegiado com os devas, e, sobretudo, com os silfos que vivem em 

simbiose conosco. Esse termo simbiose não é escolha ao acaso porque vocês também, vocês irão descobrir isso 

que é a simbiose. 

 

A simbiose é um estado de cooperação total com o alimento, com a planta ou com o animal, que não tem 

necessidade de explicação, que não tem necessidade de compreensão nem de mental, mas que tem 

simplesmente necessidade de se viver. No seio desta simbiose, vocês irão perceber que efetivamente esses 

vegetais, esses animais, esses devas estão todos dentro de vocês, onde quer que eles estejam. É esta 

descoberta que vai fazê-los viver o benefício da simbiose, quer dizer estabelecer uma colaboração permanente 

pelo espírito, seja com o alimento, seja com o vegetal, seja com o animal. 

Isso não é um conhecimento que será acrescentado aos seus, mas simplesmente o meio de descobrir as 

comunicações diferentes, de viver a vida da natureza em comunhão, em simbiose. Não se surpreendam quando 

no lugar de sentir o que vocês chamam a energia de uma árvore ou de um vegetal, vocês se tornarem esta 

árvore, vocês se tornarem esse vegetal, vocês se tornarem esse deva. Isso se produzirá sem nenhuma técnica, 

naturalmente, e vocês encontrarão uma vantagem inestimável nesses encontros, quando eles se produzirem. 

Vocês estarão em simbiose, vocês terão acesso aos conhecimentos os mais escondidos, os mais antigos da 

terra, remontando a bem antes de Maria há vinte milhões de anos. 

 

Vocês encontrarão, no seio desta comunhão particular, alguma coisa de vivificante, de nutridora. Chegará a 

vocês cada vez mais frequente constatar quando do retorno desta natureza, mesmo sem ter visto os devas nos 

primeiros momentos, que vocês estarão literalmente e concretamente nutridos pela natureza, sem que isso 

passe necessariamente pelo seu ventre. 

 

Vocês descobrirão as regras da vida da 5ª dimensão onde não há nenhuma necessidade de qualquer sistema 

digestivo porque a nutrição se faz pela própria Luz. Tudo isso, é claro, alguns de vocês já vivem em vocês, pela 

modificação de suas necessidades fisiológicas, outros não de tudo ainda. Para aqueles, sobretudo entre vocês, a 

natureza vai se revelar seu mais precioso alimento, se posso dizer, e elemento de comunhão e de simbiose. Os 

vegetais, os animais selvagens de qualquer natureza que eles sejam, lhes insuflarão naturalmente, sem nenhum 

desejo, sem nenhuma vontade da parte deles ou de sua parte, uma nutrição, outra nutrição muito mais rica do 

que aquela que pode entrar em seu ventre. Esta nutrição nutre tanto o corpo do Espírito quanto sua própria 

forma efêmera; é uma realidade. 

 

Alguns de vocês já são capazes, sem nenhuma vontade, de se nutrir através de prana dos alimentos sem os 

absorver, mas aí não se trata mais de prana dos vegetais, dos animais, mas completamente do espírito. Vocês 

irão ser nutridos em espírito e em verdade, e vocês serão saciados. Isso se fará progressivamente e será uma 

técnica de nutrição essencial para aqueles de vocês que terão que viver um caminho durante esses 132 dias a 

vir. É para isso que eu venho convidá-los. 

 

Minha irmã Eriane lhes disse praticamente tudo sobre nossas cidades e seus ambientes. 
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São os silfos, que até o presente estavam efetivamente muito longe nos ares, que hoje desceram até os 

vegetais, desde pouco tempo, para permitir desvendar em vocês o que estava invisível. É esta reconexão, de 

alguma forma, esta visão, que vai lhes permitir de se nutrir em Espírito, em Verdade, em Luz, e materialmente. 

É claro, isso não concerne imediatamente aos irmãos e irmãs humanos totalmente, e todos aqueles entre vocês 

que já reencontraram os elfos, que já reencontraram um dos povos da natureza sob qualquer forma que seja, 

serão num primeiro momento os mais aptos a viver esta nova nutrição, esta nova simbiose e vocês constatarão, 

aliás, que esta simbiose, após certo tempo de experiência muito curto, que não terão mais necessidade de se 

deslocar concreta e fisicamente no seio da natureza, porque os devas da natureza virão até vocês e em vocês 

para trazer o que é necessário a seu corpo. 

 

Visto hoje e de seu estado, isso pode lhes parecer alguma coisa totalmente fantasmagórica, mas, é, portanto a 

mais estrita verdade que vocês têm a viver e esta nutrição será de uma essência e de uma qualidade que não 

tem nada a ver mesmo com os alimentos mais naturais. Isso representa realmente uma aclimatação e uma 

aprendizagem de vida livre nas dimensões livres, onde isso que lhes nutre não é o que entra em vocês, mas o 

que vocês trocam com o outro, com qualquer outro em vocês. 

 

Então vocês aprenderão a apreciar o deva de uma flor a mais simples, o deva de uma árvore. As trocas se 

produzirão permanentemente e vocês constatarão, aliás, que quando isso se produzir, pela visão não dos povos 

da natureza, mas pelo espírito dos animais e das plantas, quer dizer os devas da natureza, que realmente vocês 

são nutridos. Nesse momento, de maneira completamente simples e normal, vocês compreenderão levemente, 

e depois de maneira cada vez mais relevante, que vocês passaram já com esse corpo na nova dimensão, ainda 

que isso não seja sua vida futura. 

 

Se nutrir de Éter e não mais de prana, eu falo de Éter vivificado do Espírito, vai se tornar uma possibilidade. 

Hoje alguns de vocês chegam a se nutrir de prana mesmo sem se dar conta, mas a nutrição da qual eu falo, não 

é o prana. É diretamente das partículas adamantinas e do espírito dos devas que se despertará em vocês. Esses 

espíritos da natureza, eu lhes lembro que existe em cada um dos órgãos de seu corpo denso, também, um 

deva. Esse deva foi chamado o gênio, esses são os gênios constituintes desse corpo físico. Há o gênio do fígado, 

o gênio do intestino, o gênio da mão, o gênio dos ossos. Essas são também uma forma de devas, mas o termo 

deva está reservado à natureza, e são esses os diferentes componentes que estão em vocês, que constituem 

esse corpo efêmero, seu veículo, que irão ser nutridos diretamente, órgão por órgão, por esta comunhão, por 

esta simbiose, que eu os lembro, só se produzirá no início quando de seus encontros na natureza, mas uma vez 

aparecerem a vocês as chamas eternas dos devas, então nesse momento vocês serão nutridos. 

 

Vocês constatarão, aliás, e para alguns entre vocês isso será muito lamentável, porque vocês constatarão um 

rejuvenescimento real e completo. Esta regeneração será palpável. Assegurem-se, isso não é um fato para fazê-

los durar nesta forma confinada, mas para lhes demonstrar desde já como é uma vida na 3D unificada no seio 

dos povos livres – como na 5D também, é sensivelmente a mesma coisa. A única diferença existe na 

constituição do corpo, um corpo de carne denso carbonado, ou um corpo de silício, bem além da 3D. Isso tem 

uma utilidade, é claro. Esta utilidade, além da experiência e do viver, é também favorecer a regeneração de seu 

corpo físico para o tempo previsto, a fim de que ele apresente nele mesmo, se posso dizer, a menor diferença e 

de distorção em relação à Existência. Isso foi dito por minha irmã, não seria só pela ação da Luz no seio de 

nossas cidades, mas também pelas entidades que povoam a natureza, além dos povos da natureza. 
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Os vegetais lhes contarão sua história, o povo subterrâneo, esse que vocês chamam cogumelos, lhes contará 

sua história. Não sob a forma de palavras, mas diretamente por um conhecimento direto, que não passa pelo 

filtro do mental nem por nenhuma análise. Este conhecimento direto não é de intuição, ele não é mais uma 

visão do coração ou uma visão interior, ele não está ligado não mais a qualquer intuição ou qualquer 

clarividência, mas ele é a realidade de seu corpo, nos dias e semanas que virão. 

 

Eu não falo aqui de cura. Eu falo verdadeiramente de simbiose e de regeneração e rejuvenescimento. Essas são 

as palavras que são, me disseram, as mais adaptadas a isso que vocês podem compreender no momento. Mas 

não procurem muito compreender, procurem mais viver. 

 

O conjunto também de outros povos da natureza, que tem sua utilidade no seio da natureza e que estão, 

portanto presentes em sua dimensão, por exemplo, os insetos, os pássaros, tudo o que vive sobre a terra 

também, sob a terra e que rastejam, um simples verme da terra, evocará alguma coisa em vocês que não é de 

ordem energética, que não é de ordem de uma informação no sentido em que vocês poderiam ouvir, mas 

diretamente de um estado simbiótico que, como eu disse, se reproduzirá depois à vontade, à saciedade. Eu 

creio que lhes comunicaram poder se dirigirem a seu veículo e vocês irão compreender breve que vocês podem 

também se dirigir diretamente aos gênios criadores de todas as formas presentes no seio de suas vísceras. 

Vocês não têm necessidade de conhecer os nomes, vocês têm simplesmente necessidade de estar na postura 

de criança, de inocência, como lhes foi repetido durante este período. 

 

Quer dizer definitivamente que o confinamento de sua consciência, de seu corpo, termina antes mesmo da 

Ascensão concluída. Porque nisso, vocês poderão ser as testemunhas da Verdade, vocês darão a ver, a sentir e 

a viver ao conjunto dos irmãos e irmãs em humanidade, em qualquer situação que seja, que isso não é uma 

quimera, um sonho, ou qualquer coisa reservada a qualquer elite, mas que está aberto desde agora ao 

conjunto da humanidade. E eu devo dizer, aliás, que para muitos entre vocês, isso será muito mais 

enriquecedor do que todos os contatos que vocês tiveram até o presente, porque aí vocês tocam como eu disse 

a própria essência da Vida, independentemente do reino, como vocês chamam e esses são efetivamente os 

vegetais que estão mais próximos, pela sua fixidez, da Eternidade. 

 

As árvores são a ligação entre o céu e a terra. As flores, pelo seu perfume, pela sua forma, por sua cor, por sua 

emanação, são a representação desses devas, desses espíritos que, como eu venho lhes dizer, estão também 

presentes em cada uma das partes de seu corpo e vocês verão se estabelecer as comunicações entre alguns de 

seus órgãos e alguns vegetais. Eu especifico, aliás, que é como na tradição humana que vocês chamam 

xamanismo, os xamãs da época encontravam o espírito das plantas, o espírito da natureza e podiam obter as 

terapias, os produtos para curar. Existe, aliás, em algumas florestas primitivas em outros continentes além do 

seu, as plantas que são ainda utilizadas, que seja para viagens xamânicas ou para tratar o corpo. 

 

Vocês não terão mais necessidade de se ocupar disso porque vocês terão nesse momento a consciência de 

todos seus órgãos, e serão eles e sua consciência, que comungarão com os simples da natureza e com os devas 

da natureza. Não esqueçam, nesse momento, que não tem em nenhum momento necessidade de seu mental 

ou de sua compreensão. Fiquem espontâneos, permaneçam livres acolhendo, e então vocês estabelecerão 

muito facilmente as relações, as ressonâncias, as simbioses que existem, por exemplo, entre o órgão chamado 

fígado e algumas plantas da natureza. Não necessariamente para consumi-los, mas é claro para beneficiar a 

troca, de essência para essência, do gênio de seu fígado com o deva de tal planta ou tal outra planta. E vocês 

constatarão então que esta comunhão, esta simbiose, é seguida de efeitos extremamente poderosos. Isso 
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concorre também, para muitos de vocês, ao fenômeno de aceitação da transmigração e da transmutação que 

termina agora. 

 

Muitos de vocês descobrirão então uma afinidade particular com esses povos da natureza e com esses devas ou 

com a essência dos vegetais, ou com a essência dos insetos. Mais nada poderá lhe ser escondido e vocês 

constatarão que essa simbiose, esta comunhão com a natureza traz os frutos que até então, quando isso se 

produzia, lhes parecia totalmente um sonho. Hoje o sonho se torna realidade. O mais belo de seus sonhos não 

pode se igualar ao que acontecerá para vocês, que isso seja em nossas cidades, que isso seja quando do que foi 

chamado, eu creio, Radiância Arcangélica, que isso seja muito rápido, no seio dos vegetais e das pequenas 

vidas, como nós as chamamos, na natureza: os vermes, os insetos que rastejam, os insetos que voam. 

 

Isso será bem mais do que uma simples experiência porque é realmente, como eu disse, um novo estado de 

vida, aqui mesmo nesse corpo, neste período, lhes dando de alguma forma a sustentação para não mais estar 

apegados porque isso é passado, porque passou, porque o que nasceu um dia, morre um dia. Vocês não 

estarão mais envolvidos por isso, antes mesmo dos momentos importantes. Através disso, vocês não poderão 

mais considerar que vocês são seu corpo, que esse corpo é simplesmente um veículo constituído de algumas 

peças e que essas peças têm seu próprio funcionamento; vocês sabem através da fisiologia moderna, mas aí é 

sua consciência que o viverá. Isso não será simplesmente um saber ou uma aquisição, mas é alguma coisa que 

vocês encontrarão aí também. 

 

O Elemento Ar colocado em ação, em sua Coroa da cabeça, este Elemento através das três Estrelas que aí estão 

situadas, lhes permitirão estabelecer essa simbiose e esta comunicação nova de maneira mais fácil. Não peçam 

nada à natureza, ela não lhes pede nada; há simplesmente comunhão e simbiose. Isso lhes revelará o espírito, 

eu disse, de seus órgãos, mesmo no seio deste efêmero. Isso lhes dará acesso também a isso que não pode ser 

chamado órgãos, mas em todo caso, elementos constitutivos do seu corpo de Existência. 

 

Foi-me dito que vocês desenvolveram a constituição do coração de Existência. Existem, evidentemente, outras 

estruturas de vibração para esse corpo de Existência. Vocês a descobrirão nessa ocasião. Por exemplo, existe no 

seio de sua pélvis, alojado no interior de seu corpo, atravessando os órgãos que vocês chamam bexiga, órgãos 

genitais, ou o que vocês chamam rins, uma estrutura que apareceu. Alguns de vocês começam a ter 

consciência. Então eu creio que me disseram que isso se chama um octaedro; é uma figura geométrica perfeita, 

da mesma maneira que o tetraquihexaedro de seu coração é perfeito. Vocês irão viver tudo isso. E é vivendo, 

aliás, que o seu corpo de Existência se tornará perfeitamente funcional antes mesmo do Apelo de Maria. 

 

Então eu lhes solicito, eu estou vindo solicitar à vocês caminharem na natureza não somente nas nossas 

cidades. Aproveitem justamente sua vinda em nossas cidades para depois ir testar, se eu posso dizer, sua 

capacidade para encontrar os devas. Não vá com nenhum pedido. Faça simplesmente como um turista, quem 

erra apreciando simplesmente o que sente, o que vê, o que ouve. Não busquem nada, isso se produzirá. Desde 

o momento em que vocês tomam consciência, não dos órgãos de seu corpo – isso vocês sabem, alguns deles 

são sensíveis -, mas com o espírito do órgão, com o gênio do órgão, e o deva da natureza que lhes corresponde, 

então vocês terão todo conhecimento da lei de similitude. Vocês compreenderão então porque a nogueira faz 

os frutos que têm a forma de seu cérebro, vocês compreenderão porque certos grãos têm a forma de seus rins 

e não de outros. Isso não será intelectual, isso será um viver direto. Então vocês se arriscam, talvez, se 

perguntar para que serve. Eu digo, é simplesmente para lhes permitir se habituar à sua existência e à sua nova 

vida na eternidade. 
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Eu espero quanto a mim, também, ter a ocasião de voltar para compartilhar com vocês suas vivências, e se o 

seu mental está sempre presente, de lhes dar alguns elementos mais, mas eu não desejo ir mais longe hoje, de 

maneira a lhes deixar a total liberdade de viver ou não, de vocês terem a sua própria opinião, e viver, 

sobretudo, os efeitos sobre sua consciência como sobre os órgãos de seu corpo. Esta nutrição, se eu posso 

dizer, é bem mais digerível que todos os alimentos que vocês absorvem. Evidentemente, seu corpo físico tem a 

necessidade de alimentos ainda, mas o que vai se produzir e que se produz agora, lhes fará descobrir alguma 

coisa de diferente que corresponde realmente e concretamente a se nutrir de Luz, a se nutrir do espírito, 

através das comunhões, através das simbioses, através dos contatos. Eis o que eu vim lhes dizer. 

 

Mas é a vocês que pertence o viver. Eu não peço, eu não mais, sobretudo de acreditar nas minhas palavras, mas 

se vocês caminharem simplesmente, se vocês vagarem e, sobretudo, isso eu repito, saindo de nossas cidades, 

vocês constatarão que tudo está diferente. Isso que vocês viram até o presente com seus olhos de carne, e que, 

portanto, lhes parecia já belo, lhes aparecerá magnificado e incrivelmente vivo, bem mais do que o perfume de 

uma flor ou o movimento de uma folha com o vento. Este ambiente natural lhes entregará todos seus segredos 

sem passar pelo intelecto, pelo estudo, mas pela experiência direta. Este conhecimento se revelará em vocês 

porque ele sempre esteve aí. Ele estava simplesmente enclausurado, confinado e impossível de viver, exceto 

para raros seres. 

 

Antes de deixá-los, para aqueles de vocês que conhecem ou queriam conhecer minha cidade, eu vou dar-lhes 

alguns elementos. Nós temos chamado nossa cidade desde tempos imemoriais, que remontam às histórias que 

lhes são, portanto, conhecidas no seio desse ciclo de vida, nossa cidade se chama então Inala porque ela está 

em ressonância com o que os Sumérios chamavam Enana. Ela está em ressonância com a história que foi 

chamada Enki e Enlil, ela está em ressonância com o silabário original e inicial, o Gina Abul, a língua vibral. 

 

Quando os devas se revelam a vocês, quando os gênios de seu corpo se revelam a vocês, vocês estão, nesse 

momento, totalmente livres, apesar da persistência da forma. É claro, esse tempo não durará muito porque, 

vocês sabem, os eventos temidos, previstos, esperados ou negados, estão agora ativados. Em nossas cidades 

vocês podem vir em muitos, mas eu lhes aconselho, saindo dessas cidades, de permanecer bastante na solidão, 

a alguns metros de seus companheiros de caminhada, a fim de mergulhar totalmente nesta natureza e deixar 

lhes dar o que ela tem a lhes dar e trocar o que ela tem a trocar com vocês. Lembrem-se que esta troca não é 

por palavras, é diretamente pelo Fogo vibral, pelas chamas dos devas. 

 

É claro, houve sobre esta terra, e nós sabemos, experiências que foram realizadas em alguns países. Houve em 

particular que agora não existe mais, infelizmente, mas que existiu há algum tempo e vocês podem ter ouvido 

falar; eu lhes falo porque nós andamos lá, é Findhorn, em alguma parte da Inglaterra. Eu não falo do país, mas 

de todos esses países que estão situados ao redor da Inglaterra. Isso será aberto a vocês, e a partir do instante 

em que vocês começarem a realmente perceber esses devas, mesmo que para todo mundo isso não é sempre 

no mesmo dia ou na mesma semana, que vocês serão informados, não somente preparados, mas informados, 

talvez um pouco antes do Apelo de Maria. 

 

Recordem também que num certo momento, isso parará. Vocês encontrarão o estado anterior, mais rico disso 

que vocês viveram, as simbioses que vocês estabeleceram, e esse instante será muito curto entre o momento 

em que isso desaparecerá e o Apelo de Maria soará. Eis algumas referências que são permitidas para o que vem 

agora e que foi chamada, eu creio, a mensagem do Sol. 
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A natureza se tornará um bálsamo nas circunstâncias desse mundo, um bálsamo para o seu corpo, um bálsamo 

para o seu efêmero, e, sobretudo, como eu disse, o aprendizado da Liberdade, não mais somente no Absoluto, 

mas aqui mesmo nesse corpo e nessa forma. Tal é o dom da Graça nesses tempos abençoados.  

Eu termino com as palavras, mas eu me proponho, antes de deixá-los, durante alguns minutos, aqui como em 

outros lugares, para aqueles que lerão ou escutarão, de simplesmente se colocar, de fechar os olhos e em ultra-

temporalidade eu me uno agora aos silfos que estão presentes em Inala para lhes dar a viver, não a vibração do 

coração, não o Fogo do Coração, mas lhes permitir apreender, e talvez já revelar o gênio do coração. Os silfos 

são os intermediários, então fiquem simplesmente assim, eu me calo e acolham. 

 

...Silêncio... 

 

Então eu rendo graças à sua presença, eu rendo graças à sua disponibilidade, ao seu fervor. Enalene está 

encantada de ter podido lhes aproximar. O tempo chegou onde as barreiras caem, umas atrás das outras, onde 

os limites desaparecem. É o fim do sonho e o despertar, e nós estamos com vocês de todo coração. 

 

Em nome de todos os elfos, em nome de todos os devas da natureza, nós amamos vocês além de todo limite e 

de toda contingência material e pessoal. Nós amamos vocês em toda liberdade. 

 

Eu saúdo cada um de vocês aqui e em outros lugares. Eu retorno à minha casa, saciada e saturada de alegria, e 

os silfos participam dessa alegria. 

 

...Silêncio... 

 

Assim, vocês descobrirão nestes dias o que é a verdadeira Vida Eterna que não conhece nenhuma contingência, 

nenhum desejo, nenhuma necessidade, porque tudo é satisfeito instantaneamente. Não há nada a ganhar, 

nada a perder, apenas ser o Amor bem distante de suas sociedades, de suas organizações, de suas religiões, de 

toda esta falsidade que lhes têm tão confinados e tão limitados. Alegrem-se conosco. 

 

Enalene lhes agradece. O silfo que me acompanha agradece também e transmite para o conjunto dos silfos do 

Ar a alegria deste reencontro. Esse só será o primeiro, haverá muitos outros em muito curto tempo, 

efetivamente, com intensidade. 

 

Nós amamos vocês sem distinção. Eu os saúdo. 

 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Mariana Anzzelotti 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/04/02/enalene-avril-2017/ 

  

https://lestransformations.wordpress.com/2017/04/02/enalene-avril-2017/
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BIDI - Q/R - Parte 1 - Abril 2017 
 

Eh bem Bidi está com vocês e nós vamos de início, se vocês quiserem, instalarmo-nos no silêncio, por alguns 

minutos. 

 

… Silêncio… 

 

Ainda estou com vocês hoje, em sua densidade, a fim de trocar. Eu especifico como de hábito que eu sempre 

me dirijo à Verdade que está atrás da pessoa. Nós vamos agora começar a trocar. Eu escuto a primeira questão. 

 

 

Questão : eu tomei consciência de estar no controle de mim mesmo e das pessoas de meu entorno. Eu amaria 

abandonar esses velhos esquemas de funcionamento. O que você me aconselha ? 

 

Esqueça-se de si mesmo. Como eu o digo frequentemente, isso concerne à pessoa.  A melhor das soluções não 

é e não será jamais melhorar o que quer que seja em meio à pessoa porque isso concernirá sempre à pessoa, e 

portanto ao efêmero.  Coloque-se no Coração do Coração e não se ocupe de nada mais. Cuide de suas 

ocupações, ocupe-se de seu corpo, alimente-o, mas não alimente nada mais. Coloque-se no observador, 

desaparecer desses esquemas, como você o diz, você não tem nenhum meio por você mesmo de aí chegar. Ali 

onde você coloca sua consciência, ou seja sobre uma resistência, você se crê uma consciência de resistência, e 

mais você tem a consciência do problema, e como você o disse, mais você constata que ele está aí, e mais você 

o olha, mais ele está presente.  Não se ocupe disso. Olhe em você, ali onde não há mais pessoa, e então não 

haverá nenhuma razão em tentar controlar o que quer que seja. Você busca ainda viver a sua vida seus 

prazeres e seus desprazeres, mas você não deixa o lugar para a espontaneidade. 

 

Colocar-se na espontaneidade não deixa aparecer nenhuma resistência, isso foi dito. Eu o repito a você da 

maneira como isso foi dito por outros intervenientes, é necessário compreender, e viver o seguinte fato: 

enquanto você acredita viver sua vida, você não está disponível para a Vida.  Exercer um controle é 

indispensável em meio à matéria, para fazer funcionar a matéria, aí sim, mas tudo o que concerne aos 

comportamentos, sua esfera psíquica, não tem nenhum interesse a ser controlado. Desvie sua consciência do 

que você tem consciência, e tenha antes consciência de que você não é sua pessoa, é a única solução possível e 

sobretudo, que permanecerá perene.  Todo o resto não são senão pensamentos porque trata-se, como você o 

disse, de automatismos que nada, em seu consciente ordinário como em outra parte, pode controlar. 

 

Todo esforço feito para superar isso não fará senão reforçá-lo. É necessário observar a coisa, aí também, como 

algo que não pertence ao que você é e que é algo que não faz senão passar.  O excesso de controle, como você 

o disse, é uma dificuldade inerente para se colocar em meio ao instante presente que não depende de nenhum 

passado nem de nenhuma referência ao passado.  Aceitando, uma vez que você mesmo o disse, esse princípio 

de excesso de controle,  perceba que não é sua pessoa que pode se desembaraçar, mas justamente o 

desaparecimento da pessoa, e portanto da história. Faça isso por etapas, quaisquer que sejam os meios que 

você utiliza, mas desde o instante em que você tiver se desviado de seu próprio personagem, esse personagem 

não terá mais nenhuma razão para atrair sua consciência nessa armadilha.  

 

Tendo visto as coisas, não é necessário nem mesmo desejável ir explorar seu passado. Quando isso ocorre, 

diga-se que naquele momento você não está mais no instante presente, porque seu presente está 
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condicionado pela experiência passada. Se você aceita isso, você compreenderá que você não tem nenhuma 

razão de se agarrar ao que não faz senão passar, mesmo se isso passa muito frequentemente. Você se agarra a 

cada vez, esperando poder controlar seu próprio controle.  Dê-se conta da estupidez de tal conduta.  Querer 

colocar fim ao controle, é já querer controlar alguma coisa para fazer desaparecer, supostamente,  o 

controle.  Isso não pode, como você o vive, senão girar em círculo e não propor portanto nenhum espaço de 

resolução ou de solução.  Aceite esse princípio e verifique por você mesmo, deixando passar isso, o que se 

produz agora.  Eu diria então de outra maneira : deixe cair a necessidade de controlar o controle. Quem quer 

controlar o quê ? Quem controla quem ? É sua pessoa quem controla o que você é, ou é o que você é quem 

aplaina sem controlar, o que é visto ? 

 

É portanto um erro, fundamentalmente, de posicionamento. Acreditar que por você mesmo você vai poder, em 

meio à pessoa, certamente isso é possível, mas acreditar que você vai poder, com a espiritualidade, com a 

energia, se desembaraçar disso, é impossível, sobretudo quando é visto.  O que não é porque é visto, nesse 

caso, que isso vai desaparecer, porque você esquece que uma vez que é visto, isso deve ser atravessado.  Isso 

não quer dizer parar o que é visto, mas deixá-lo aparecer, nada empreender, e deixá-lo desaparecer.  É esse 

esquema, como você o disse, que envolve sua consciência, de início na atenção, e que lhe sugere encontrar 

uma solução em meio à pessoa enquanto que é a pessoa, ela mesma, que o criou, mesmo se é inconsciente de 

partida. Você vê a inépcia disso ? Não trabalhe sobre o controle, mas trabalhe sobre o abandono. Todo 

controle, qualquer que ele seja, é uma falta de abandono à inteligência da Vida e à inteligência da Luz. Tudo o 

que o preocupa nesse caso concerne à pessoa, mas não a você. 

 

A melhor das soluções, o melhor dos conselhos, nesse caso, é justamente não colocar sua atenção nisso. Volte-

se para você, deixe passar o que emerge, mesmo se isso passa muitas vezes, não se agarre a isso, não pare aí e 

não se prenda. É assim que você verá essa problemática se distanciar, haverá como um desatar permitindo-lhe 

ver cada vez mais lucidamente, mas não o agarrando como você tomaria um objeto para analisar, mas olhar 

esse objeto que não concerne senão ao que apenas passa e que, se você não se interessa, vai desaparecer 

porque ele é visto, mas é necessário atravessá-lo. Atravessar não quer dizer se interessar, isso quer dizer ver e 

deixar ser a Vida.  Faça isso. 

 

Outra questão. 

 

 

Questão : desde alguns anos, eu deixei algumas coisas, mas eu não sei nem quando nem como. O que fazer 

para estar consciente de saber como deixar ? 

 

Repita a questão porque há uma contradição aí. 

 

 

Questão : desde alguns anos, eu deixei algumas coisas, mas eu não sei nem quando nem como... 

 

Qual a importância, é passado. Prossiga.  

 

 

Questão : o que fazer para estar consciente de saber como deixar ? 
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Mas não há estar consciente de saber como deixar porque isso concerne à pessoa. O que você me pede é 

proveniente da pessoa.  Aí também, pare de querer com a pessoa, pare de querer saber. Tudo aquilo a que 

você se prende, prende você, tudo o que você tem, tem você. Aí onde você coloca sua atenção, sua consciência 

efêmera segue.  O querer não pode nada nessa história, porque isso mantém a pessoa. Enquanto vocês querem 

se opor a qualquer manifestação da pessoa, quer ela seja feliz ou infeliz, vocês são apanhados, vocês se 

identificam à pessoa que crê poder agir, mas vocês apenas agirão pela pessoa, não pelo que vocês são. 

 

O tempo lhes mostra, neste momento, que vocês nada podem controlar, vocês nada podem decidir, é o que a 

pessoa quer fazê-los crer.  O fim da Kali Yuga está inscrito, como a certeza de vossa morte no fim de vossa 

vida.  Não se ocupem do efêmero, conduzam vossas vidas efêmeras naquilo que concerne ao efêmero, mas 

assim que isso toca a consciência, é necessário mudar de postura, mudar de raciocínio, é necessário mudar de 

atitude, e é muito fácil.  Parem de querer apreender as coisas que passam, vocês não são o que passa, vocês 

jamais o serão.  É uma identificação ilusória à Ilusão, não há nenhuma verdade aí. 

 

Esse gênero de questão  mostra simplesmente que a pessoa quer se apreender dela mesma e que ela não viu 

que não há nada ligado ao Espírito dentro disso, que é sempre o jogo da personalidade que busca se melhorar, 

se beneficiar, não sofrer, mas o fim definitivo do sofrimento, nunca está na pessoa, está justamente quando 

não há mais pessoa.  Vocês apreenderão isso de uma vez por todas : vocês...não...são...esse...corpo. 

 

Eu lhes disse na última vez, vocês não são o que passa, vocês são o que é eterno.  Parem de se identificar. É 

necessário colocar isso como postulado, como certeza, mesmo em crença se vocês querem, é a única maneira 

de colocar fim às crenças, de acreditar que vocês vão poder regular o que quer que seja.  Vosso corpo não tem 

necessidade de vocês, ele tem necessidade de que lhe deem a boa alimentação e é tudo.  Vossa pessoa não 

mais, vocês não têm de se ocupar dela, vocês têm simplesmente de verificar, a partir da posição de 

testemunha, que tudo se desenrola normalmente para ela, mas vocês não podem mudar um equilíbrio tal 

como esse. A partir do instante em que vocês interferem, vossa consciência efêmera é presa, ela é envolvida 

nas divagações da pessoa, na causalidade, na dualidade, na ação-reação. Enquanto vocês aderem a isso, vocês 

não podem ser livres. 

 

Compreendam isso, e vivam sobretudo.  É sempre sedutor, para a pessoa, compreender, mas nenhuma 

compreensão, exceto para um cirurgião que tem necessidade de conhecer as referências, mas no que concerne 

ao jogo da própria consciência, onde vocês se situam ?  Fiquem tranquilos.  Quando isso se produz em vocês, a 

necessidade de controlar, a necessidade de dirigir o que quer que seja, no que concerne ao Espírito ou à 

pessoa, abandonem toda veleidade de ação. Posicionem-se, olhem, deixem atravessar, são palavras simples.  O 

mental não pode intervir quando vocês se conduzem assim.  Eu vejo, eu não compreendo ou eu compreendo 

(não muda nada), e eu deixo o que apareceu e que foi visto distanciar-se por ele mesmo, mas assim que eu 

coloco a consciência efêmera junto, acabou, isso não pode partir. 

 

Isso de que eu falo enquanto ponto de vista ou localização da consciência não tem nada a ver com « dar seu 

ponto de vista », é « mudar de perspectiva ».  Aceitem já que vocês não são esse corpo, como eu disse da 

última vez, e vocês verão.  O ego é malandro, ele os faz acreditar que vocês podem tudo melhorar, tudo 

solucionar, qualquer que seja a técnica, e de um golpe vocês esquecem o que vocês são, e vocês reclamam que 

não estão em paz. Mas não há nenhum meio de encontrar a paz assim. É uma paz sem valor, uma satisfação do 

ego, mas isso nunca dura. Se vocês querem estar em paz em permanência, olhem o que vocês são e não as 

anomalias da pessoa ou da consciência ordinária. Durmam. Vocês não têm necessidade de se prenderem ao 

que é visto – sobretudo quando é visto -, é para atravessar. 
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Certamente, se está inscrito na estrutura, vocês podem utilizar o que vocês quiserem, as pedras, as preces, as 

adorações, as devoções, mas ainda são os jogos da pessoa.  A única Paz eterna encontra-se em vocês e ela não 

depende de vocês, ela é o que vocês são. É o personagem que os envolve nos momentos em que não há mais 

paz, nos momentos em que vocês têm necessidade de compreender.  Compreender é se prender. Como vocês 

querem deixar o que quer que seja se vocês têm a pretensão, mesmo sutil, de querer apreender alguma coisa ? 

Vocês reforçam a identificação à pessoa e à história. É no entanto simples. 

 

Aliás, tudo o que vocês dizem lhes pertencer, é o que vocês são ? O fato de dizer : isso me pertence, meu corpo, 

meu carro, minha casa, minha mulher, prova que não são vocês, é muito simples.  Não há necessidade de ir 

buscar palavras em hindu ou nas línguas exóticas, a simples linguagem corrente na língua em que vocês estão é 

suficiente para mostrar isso. Qual é a anomalia que acontece quando vocês dizem : « meu corpo », « minha 

mulher », « meu cachorro ». Vocês não são nem vosso corpo nem vosso cachorro. O simples fato de dizer 

« meu » prova que vocês colocam uma distância com a Verdade. 

 

Continuemos. 

 

 

Questão : desde o início desta vida, eu não sei ao que eu aspiro e eu agarro todas as muletas. Por outro lado, 

eu sei que tudo o que deve chegar chegará, o que quer que se faça ou não se faça. Eu estou dividida entre os 

dois. O que fazer ? 

 

A pessoa que colocou essa questão compreende ela mesma o que isso quer dizer ?  Ela me pergunta como fazer 

alguma coisa que ela sabe pertinentemente, que não é possível fazer. Isto é, que de um lado há uma 

proposição : eu compreendi que eu não sou isso, mas mesmo assim, como eu posso fazer para ser isso. Vocês 

veem um pouco ?  Não é espiritual, é bom senso.  Desde que vocês viram, não vossa estupidez, mas a estupidez 

do que foi colocado, vocês estão livres. É necessário chegar a esse choque de ver o disparate, vocês 

reconhecem que não podem mudar nada e no entanto vocês me perguntam como fazer para mudar. Mas de 

qual mudança é a questão ? Não há necessidade de mudar, vocês têm necessidade de estar aí. Vocês não têm 

necessidade de mover o que quer que seja, de deslocar o que quer que seja, de compreender o que quer que 

seja. 

 

A solução, ela está aí, imediatamente, no instante. É a pessoa que faz a fachada, é a história que lhes impede de 

ser o que vocês são. Não há nada a fazer se não é na vida ordinária ; sobre o que vocês são, há somente ser. 

Não há « eu », não há palavras, não há seu, há pessoa, há a Eternidade, a Alegria eterna.  A pessoa faz 

obstáculo à Alegria, faz obstáculo à Paz, é ela que os tortura, mas vocês não são essa pessoa.  Cessem de se 

identificarem a esse corpo, a essa pessoa, a essa história, a essa vida.  Vocês são a Vida. 

 

Tudo o que pertence ao mundo das formas, onde quer que elas estejam, não é verdadeiro, é alguma coisa que 

passa, são jogos. Coloquem-se, aí onde vocês estão, o que quer que chegue sobre a tela de vossa consciência, 

quer sejam problemáticas, não se coloquem a questão do que fazer, mas como ser. Ultrapassem a causalidade, 

ultrapassem a ação-reação deste mundo. Vocês não são este mundo. Há quantos santos que lhes disseram 

isso ? Qual é o mestre ? Vossa história, vossa pessoa, vosso karma ou a Liberdade que vocês são ? 

 

Vocês não têm de buscar a Liberdade em alguma parte fazendo o que quer que seja. Já está aí. Mas como vocês 

querem vê-la, vivê-la, apreciá-la, se vocês estão cogitando sobre vossas feridas, sobre vossas dores, sobre vossa 
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consciência, sobre a Liberação ou sobre o que quer que seja ? É uma burrice. Descobrir o que vocês são, isso 

não é se apreender do que quer que seja, nem de ideias, nem de conceitos, nem de adesão ao que quer que 

seja.  Vocês não são nem um homem, nem uma mulher, nem um hindu, nem um oriental, nem um ocidental, 

porque desde que vocês se definem através de uma forma, uma cultura ou outro, vocês são alguém muito 

violento, quer dizer que vocês excluem todo o resto e vocês se confinam em vossa pessoa. 

 

Assim que vocês depositam uma denominação sobre vocês, vocês podem fazê-lo, certamente, se vocês são 

médicos, vocês são médicos, se vocês são arquitetos, vocês são arquitetos, e fazem o que vocês têm a fazer, 

mas isso não concerne à Eternidade.  Se a questão se coloca em relação à Eternidade, ao Parabrahman, então 

aparem todo o resto, esqueçam todo o resto, isso não tem nenhuma espécie de importância. É claro, vocês são 

obrigados a jogar o jogo, vocês chegaram um dia e vocês partem um outro dia e enquanto isso, o agenciamento 

dos elementos, dos alimentos, lhes dão a ver e a lhes manifestar segundo certas condições, mas tudo isso não 

lhes concerne. Façam porque vocês estão aí e é tudo.  Não há nenhuma solução em tudo isso. Isso não quer 

dizer que não é necessário fazê-lo, mas vocês nunca  podem ser nesse fazer. 

 

Guardem bem que a pessoa sempre tenta se agarrar, como isso foi dito, às muletas, às histórias, às certezas, às 

projeções, às ideias, aos conceitos, às emoções.  Tudo isso é móvel, como o nascimento termina pela morte, 

não há nada de eterno nisso.  Em outros espaço-tempo, ou além de qualquer espaço e de qualquer tempo, isso 

não tem nenhuma importância. Mas vocês, lembrem-se, nós estamos aqui, nós chegamos, nós perdemos a 

memória do que nós somos antes de nascer.  Ninguém se lembra, e esse « lembrar » não é do passado, é uma 

interrogação que eu qualificaria de metafísica e que é a única questão válida : « Quem sou eu ? ». 

 

Eu não sou nada do que passa, nem meu corpo, nem minha forma, nem minhas ideias, nem minha vida, nem 

meu karma, nem o fim do mundo, nem o fim do que quer que seja.  Vocês não têm nem começo, nem fim. 

Vejam isso, vivam isso em seu corpo, mesmo.  É vosso corpo, mas não é vocês.  O carro, vocês colocam 

combustível, vocês o conservam, façam a mesma coisa com vosso corpo e isso basta.  Não se agarrem ao que 

passa. Isso os afeta, certamente, mas por qual razão isso os afeta ?  É porque vocês estão identificados, nada 

mais e nada menos. 

 

Não há nem culpa, nem remorso, nem prazer a obter.  Vocês o veem bem, a Paz não pode se instalar enquanto 

vocês estão transtornados por vossa história.  O Jnani não é liberado pela história, ele assume a história, mas 

ele se mantém tranquilo, o que quer que ele faça, porque ele não está no fazer, mesmo se isso se faz, ele está 

no ser eterno e no não-ser ao mesmo tempo.  Isso não quer dizer que não há mais sofrimentos, que não há 

mais problemas, mas isso deve resolver-se no nível em que vocês estão, não misturem o Espírito a isso. 

 

Há um erro fundamental de identidade e de identificação em todo o mundo, enquanto isso existe, vocês não 

podem estar tranquilos. Não há nenhuma fonte de tranquilidade nisso, há satisfações efêmeras, e vocês 

alternam e vocês oscilam permanentemente entre a alegria e a dor.  Portanto o que não é uma alegria que 

dura, é falso, é cartolina. Isso não tem nenhuma substância, não retorna nada além do que a causalidade, e a 

causalidade, vocês o veem bem, é sem fim, enquanto que o processo, de uma maneira ou de outra, não para. 

Vocês estão apanhados uns nos outros, nos sonhos de uns e dos outros, ou nos pesadelos de uns e dos outros, 

e vocês encontram aí uma satisfação, porque vocês comparam a história de um e a história do outro. 

 

Vocês têm simpatias, atrações, e toda vossa vida se passa nesse jogo de cena de teatro, sem nunca se verem 

enquanto observadores.  Como vocês querem ver que o teatro não existe ?  Vocês estão apanhados, e vocês 

reivindicam a Liberdade e a Paz jogando o jogo da prisão.  Cessem toda pretensão. Como foi dito, o que deve 
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chegar chegará, o que quer que você faça, então por que se cansar ?  Cansem para ganhar vossa vida, se 

cansem para responder aos imperativos deste mundo, e é tudo. No que lhes concerne, não há nada a fazer nem 

nada a encontrar.  A solução está em vocês, ela sempre esteve aí. Somente vosso olhar os conduz a outros 

lugares, é essa a armadilha. 

 

Vocês têm oportunidades, neste período como nunca, de ver a realidade por trás das aparências, que isso seja 

com as outras dimensões, que isso seja pelas vibrações, e vocês continuam a reconduzir tudo a vocês. Vocês 

veem o erro ou não ?  E no entanto, mesmo se vocês o sabem, esse reflexo está tão ancorado que ele se 

reproduz a cada minuto de vossa vida.  Ocupem-se do que lhes pertence, certamente, não seria senão de vosso 

corpo, e que não é vocês. É um veículo, em todos os sentidos do termo, que é constituído de elementos, e 

vossa consciência também, enquanto vocês falam em meio à pessoa.  O dia em que os elementos se separam, é 

a morte, mas vocês, vocês morrem ?  Não é porque vosso veículo morre, que vocês morrem. 

 

Vocês têm uma tal identificação à vossa história e à vossa pessoa que hoje, nesta idade sombria, mais ninguém 

pode considerar, pensar, conceitualizar outra coisa.  Então certamente o ocidental está tranquilo com o karma, 

mas o karma, concerne à pessoa, não concerne ao que vocês são. Parem de pensar em vocês como uma 

sucessão de fatos casuais, de ações-reações e de lógica. Vocês não são isso, vocês não o serão jamais. Portanto, 

é bem um erro de identidade, vocês não têm identidade, vocês estão além de toda forma, além de qualquer 

consciência. É isso que é necessário viver, é isso que vocês são.  Quer vocês queiram ou não, quer vocês o 

vejam ou não, isso não muda nada. 

 

Se com frequência eu tomo o exemplo, e todos os Satgurus tomam esse exemplo, é a analogia entre o 

Parabrahman e o sono. Quando vocês dormem, vocês têm um corpo, não é senão o hábito ao despertar que os 

faz dizer que vocês têm um corpo ?  Mas vocês estão seguros de despertar ?  Vocês não se colocam a questão, 

à noite. O Parabrahman, é isso. Não há mundo, não há forma, não há « eu », e mesmo não há Si.  Não há 

conceitos, não há nem distância, nem tempo, nem espaço, nada é referenciável.  Viver isso, reconhecer isso, dá 

a paz do corpo, a paz da consciência efêmera e a paz da vida, e isso não é uma paz que passa, é uma paz 

eterna.  Vocês então encontraram o fim ao enigma, não há outro meio ou outra técnica para colocar fim ao 

enigma. 

 

Quaisquer que sejam as histórias, mesmo a mais autêntica, o princípio de confinamento, quaisquer que sejam 

os fatos cósmicos que tenham passado, eu não os nego, mas a problemática é sempre a mesma.  Eu digo 

simplesmente que isso concerne à pessoa, mas não ao que vocês são. É um problema de identidade e de 

identificação, tudo vem daí, o sofrimento não pode vir senão daí. Que seja o sofrimento do corpo, que seja o 

sofrimento do mental, que seja o sofrimento psicológico ou qualquer sofrimento que seja, é um problema de 

identificação. Eu não digo para negar o sofrimento quando ele está aí, mas se vocês acompanham o sofrimento, 

vocês não estão livres, vocês não são vocês mesmos, vocês jogam o jogo da pessoa. 

 

Então certamente que é necessário cuidar do veículo, mas isso não é cuidar do que vocês são, aliás vocês não 

estão mais, assim que vocês estão envolvidos, vocês não estão mais no Coração do Coração, vocês não são mais 

vocês mesmos.  Quando vocês são vocês mesmos, a vida passa, os conceitos podem aparecer, mas eles não 

ficam, semelhante para as ideias. Todas as memórias são portanto supérfluas, exceto os hábitos necessários 

para conduzir um carro ou esse corpo, onde aí são necessárias as regras. É como se, conduzindo vosso carro, 

vocês estivessem com os dois pés no freio, e se queixando de que o carro não avança, ou então vocês aceleram, 

mas vocês não passam à velocidade. Vocês veem o que é, vocês veem como vocês se comportam e nós nos 

comportamos todos, enquanto não somos livres. 
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Então certamente, eu sei que há uma história particular, que isso termina e tudo o que vocês querem, mas é 

necessário resolver isso agora. É claro que vocês terão ajuda, mas são sempre vocês que decidem, quaisquer 

que sejam as ajudas, não vocês em meio ao personagem histórico, não vocês em meio a esse corpo, mas vocês 

em verdade.  Vocês veem a diferença ? 

 

Continuemos.  

 

 

Questão : você pode nos falar do último abandono da pessoa ? 

 

O último abandono da pessoa é um momento reconhecível entre todos, porque ali vocês identificarão que há 

antes e depois. Certamente, não há passagem, isso sempre esteve aí, mas nos primeiros tempos, vocês dizem : 

« Há antes e depois », e depois vocês se conscientizam de que isso sempre esteve aí, eram vocês que não 

estavam. Vocês sempre estiveram ali, mas vocês estavam distraídos pela história, pelo jogo, a tal ponto esse 

jogo é viciado que vocês acreditam que jogando o jogo vocês vão encontrar o nirvana, mas vocês podem jogar 

muito tempo.  Vocês veem o que eu quero dizer, então o que dizer ?  O último abandono, é o que alguns têm 

chamado o sacrifício. Vocês não têm de se flagelar, vocês não têm de se crucificar, é uma crucificação interior, é 

uma chicotada interior.  Deixem seu corpo tranquilo, deixem seus pensamentos aparecerem e desaparecerem, 

não se agarrem a nenhum conceito, nenhuma ideia. Esvaziem tudo. 

 

Como o Cristo lhes disse para manter seu templo limpo, isso quer dizer o que ? Se o templo não está limpo, o 

Cristo não pode entrar ?  Não. E vocês seguram suas malas, seguram seus karmas, seguram suas posses. Eu não 

disse que era necessário possuir nada, mas ver as posses pelo que elas são, objetos, como vosso corpo, um saco 

de carne, nada mais, e vocês se identificam permanentemente ao que apenas passa : o nascimento, a morte, 

vocês festejam aniversários, vocês festejam, se pode dizer, os falecimentos, os nascimentos, os casamentos, os 

divórcios, mas deem-se conta da estupidez dessas convenções, afetivas, morais, sociais.  Vocês se iludem uns 

aos outros, é um pesadelo coletivo. 

 

A Vida, não é isso, vocês o sabem através de seus contatos, vocês o provam.  Quando vocês estão diante do 

Amor, vocês sabem que é verdadeiro, vocês não têm necessidade de conceito sobre o que é o Amor, vocês não 

têm necessidade da ideia sobre o que é o Amor, sem isso não é o Amor. Há que quando vocês o vivem vocês 

reconhecem esse Amor sem condição, sem pessoa, onde vocês têm a impressão de mergulhar no outro, no 

universo, nos olhos de um dragão, no coração de um irmão ou de uma irmã.  Nesse momento vocês se 

esquecem, porque nesse momento, se o Amor nasce, é que não há desejo de possuir, há um reconhecimento, 

uma reconexão à Eternidade, é tudo. E qualquer experiência apenas passa também, mas algumas experiências 

são suscetíveis de abalar essas certezas falseadas, essas ideias e esses conceitos aos quais vocês aderem, o 

conceito e a ideia de ser uma pessoa, de ser o resultado de um karma.  Isso concerne à pessoa, o veículo, que 

ele, desaparecerá também. 

 

Voltem-se para dentro, é o único movimento possível. Então certamente, há inumeráveis palavras, em todas as 

línguas, em todas as tradições, mas é sempre a mesma coisa. Olhem os sufis, eles se voltam sobre eles mesmos 

para se esquecerem, para ver por eles mesmos que eles não são o corpo ; eles se servem do corpo para isso, 

mas eles estão perfeitamente lúcidos, a um dado momento, de não ser mais esse corpo, eles são a luz 

autêntica, a Morada da Paz Suprema.  Nesse momento vocês veem a verdadeira Vida e vocês estão realmente 

na vida.  Senão, o resto do tempo, vocês vivem na Ilusão. Como vocês querem ser o que vocês são nesse caso ? 
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O Amor não se acomoda de nenhuma condição, de nenhuma circunstância, de nenhuma suposição, e 

sobretudo de nenhuma projeção.  O Amor autêntico está somente no instante presente eterno que é 

independente de vossa forma, de vossa idade, de vossa função, de vossos desejos ou do que quer que seja 

além. 

 

O mais importante, quando os conceitos chegam assim, as ideias, os conflitos, façam silêncio, não busquem 

nada, não se oponham. Se isso se manifesta, é que isso apenas passa e se é vossa vida que passa, qual a 

importância ?  Vocês acreditam perder alguma coisa quando vocês perdem um amor, quando vocês perdem 

alguma coisa, mas de fato são vocês que estão perdidos porque vocês se apegam ao valor do que não é eterno, 

isso não pode senão desembocar na satisfação imediata e jamais na instalação da Paz eterna.  Vocês o veem 

bem contudo, quaisquer que sejam os prazeres, quaisquer que sejam as satisfações, quaisquer que sejam as 

honras, qualquer que seja o dinheiro. Não há nenhuma solução nisso, são apenas estratégias de defesa e de 

medo, de adesão aos sonhos dos outros. 

 

… Silêncio… 

 

Outra questão. 

 

 

Questão : quando se diz : « Pai, eu entrego meu Espírito em suas mãos », trata-se de uma maneira de evocar 

o Absoluto enquanto Pai ? 

 

Mas assim que há um qualificativo, que vocês digam « Pai », que vocês digam «Krishna », vocês já estão na 

forma e em uma história. Vocês não podem se apoiar sobre nada do que é conhecido como conceito, como 

história, como emoção, como sentimento, para encontrar a Verdade. É ainda um raciocínio analógico em que 

vocês buscam correspondências, afinidades, mas isso não pode ser a Verdade. Vocês buscam se tranquilizar 

identificando o Absoluto ao Cristo, a Krishna, ao Pai, mas isso, é ainda uma manifestação. Vão além de toda 

manifestação.  Quem são vocês antes da manifestação ? Onde vocês estavam antes de nascer ? Busquem em 

vocês quando apareceu o primeiro momento, em vossa infância, quando vocês tiveram o sentimento de ser 

uma pessoa.  

 

De início vossa mãe lhes deu um nome, vocês se habituaram a esse nome e vocês estão persuadidos de que 

vocês são esse nome.  Aliás quando se pergunta como vocês chamam, vocês dão vosso nome e sobrenome e 

vocês estão identificados a isso. Mas assim que vocês são nomeados, vocês estão na manifestação, isso 

concerne a vocês, como ao Pai, como à Fonte, como ao Absoluto.  O Absoluto não pode ser definido, ele, é o 

único conceito em que vocês não podem prender nada em cima.  Assim que vocês buscam fazer uma 

correspondência, uma correlação, uma sobreposição, vocês estão no erro. 

 

Vocês ainda buscam conceitos. Essa questão traduz uma busca de conceitos, a necessidade de se tranquilizar 

através dos conceitos, portanto de segurar alguma coisa. Vejam claramente. O Absoluto não é o Pai, nem a 

Mãe.  O Absoluto não compreende os elementos, nem de forma e ainda menos de ideias e conceitos, nem 

mesmo de Luz, e é no entanto a base do Amor, a base da manifestação, mas vocês estão acima da 

manifestação qualquer que ela seja, a vossa como aquela do Pai, como aquela do Cristo, como aquela de 

Krishna.  Tudo isso, são histórias. Tudo o que está submetido ao tempo, não é verdade, tudo o que está 

submetido ao espaço, não é verdade. É uma realidade parcial, relativa, o que não é a Verdade. Portanto pare de 
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querer conceitualizar, comparar, identificar o Absoluto.  Veja-o, seja o que você é, sem nenhuma referência a 

algum personagem glorioso, a algum livro que seja ou a algum sentir que seja.  

 

Eu venho abalá-los em vossas pseudo-certezas, talvez mais do que nunca. Portanto o Absoluto não é o Pai, o 

Absoluto não é a Mãe, o Absoluto não pode ser nomeado nem definido por uma forma, por uma história, ou 

por qualquer ideia ou conceito, e é no entanto o que vocês são. Então parem a identificação a todo o resto, que 

isso seja o corpo, que sejam os conceitos, que seja o Cristo, que seja Krishna. Eu não disse que isso não existia, 

eu disse que isso não é a Verdade – isso não quer dizer não mais que é falso. Vocês são livres quando todos os 

conceitos desaparecerem.  Vocês são livres quando vocês observam esse personagem e vocês não são 

ludibriados. Vocês são livres quando vocês aceitam o que a vida lhes dá, ou lhes toma, sem mudar no que vocês 

são. 

 

Evidentemente, se lhes é tomado, vocês se contraem, se lhes é dado, vocês se abrem. Eu não falo do amor, mas 

falo de uma maneira geral, é a natureza humana.  E se vocês querem ser plenamente humanos, não sejam nada 

disso porque a consciência tem necessidade de se provar ela mesma.  O Amor tem necessidade de se provar de 

se manifestar, mas vocês não são nenhuma manifestação, vocês são anteriores à manifestação, anteriores à 

toda matéria, à toda dimensão.  É que quando, em definitivo,  vocês aceitam nada ser, não por uma falsa 

humildade, mas quando vocês veem concretamente isso, então vocês fazem, eu diria, o último passo, ou seja o 

último abandono. 

 

Sem humildade, sem simplicidade, sem sacrifício, não há liberdade, resta apenas o livre-arbítrio e uma sucessão 

de karmas, de prazeres e de dores. 

 

Assim é a natureza humana, vocês o veem, vocês o vivem. Qual espaço de paz definitivo pode haver aí se não é 

em vossos sonhos ilusórios de crer que vocês vão melhorar um karma para estar melhor ?  Vocês colocam já 

uma distância entre a Verdade e vocês. Como vocês querem encontrar a Verdade, ela já está aí.  Enquanto 

existe a menor busca concernente ao Espírito, vocês não podem ser a Verdade. Toda busca, qualquer que ela 

seja, ela provém do ego, do medo da morte e de nada mais, quaisquer que sejam seus álibis energéticos, 

vibratórios ou outros. Não é necessário ser tolo. 

 

Coloquem-se.  Colocar-se não quer dizer « fazer ». Abandonar não quer dizer querer abandonar, é 

simplesmente deixar. Não se prendam a nada, sejam responsáveis, sejam autônomos, joguem os jogos sociais 

que a vida lhes pede para jogar, mas não sejam tolos. Vocês devem ser capazes de permanecer totalmente 

imóveis, o que quer que faça vosso corpo, o que quer que façam vossos conceitos e o que quer que façam 

vossas ideias, e também vossas relações. 

 

Todos os Satgurus lhes disseram, em sua linguagem, e eles os remetem sistematicamente à mesma coisa. 

Enquanto vocês acreditam organizar, enquanto vocês acreditam regular, enquanto vocês acreditam que vão 

encontrar um dia ou em algum lugar o Espírito, vocês estão perto de vocês. A última consciência é justamente 

estar livre da atração de todas as formas, de todas as ideias e de todos os conceitos.  É vê-los pelo que eles são, 

alguma coisa que tem um início e um fim, como vosso corpo. Mas vocês, vocês nunca tiveram um início e 

jamais terão um fim, e para isso vocês não têm necessidade de uma dimensão, de uma forma, de uma história 

ou de qualquer outra coisa. Devido ao confinamento deste mundo, não pode haver posição entre os dois. Seja 

que vocês são o ego, o que quer que vocês digam, o que quer que vocês vivam, seja que vocês são a Verdade. E 

quando vocês são a Verdade, mais nada emerge, a Alegria é indelével, o Amor é indelével, ele é eterno, o que 

quer que se torne esse corpo, o que quer que se torne vosso marido, o que quer que se torne este mundo. 
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Cessem de se agarrarem ao que é falso. Isso não quer dizer ignorá-lo mas isso quer dizer ser lúcido.  Então, lhes 

falaram do Fogo, dos Fogos.  Sim, porque o Fogo queima tudo.  O Fogo é o primeiro Elemento antes da Água, é 

o Espírito, exatamente depois vem a Água. Nós temos a mesma coisa no Bhagavad Gita assim como na Bíblia, 

vocês têm a mesma coisa no Alcorão, vocês têm a mesma coisa nos escritos gnósticos, vocês têm a mesma 

coisa em toda parte, dito diferentemente, com histórias diferentes, mas a história é o suporte da Verdade, mas 

ela não é a Verdade. 

 

Vocês sabem muito bem, o Cristo disse também :  « O que nasceu da carne procede da carne, o que nasceu da 

Água e do Espírito procede do Espírito. ». Uma vez que vocês compreenderam, uma vez que vocês 

atravessaram isso, o que resta de crenças, de ilusões, de suposições, de projeções, de histórias ? Vocês são 

livres, mas já o fato de pretender ser liberado os põe em distância da Liberdade que vocês são de toda 

eternidade e assim, de novo, vocês são apanhados por vocês mesmos e vocês não escapam da ação-reação, 

vocês não a veem.  Vocês não podem encontrar o « Eu sou », o Si, a Unidade, partindo e se apoiando sobre a 

dualidade. 

 

Vocês são nem isso nem aquilo, neti-neti (N.T. expressão atribuída ao Advaita Vedanta que significa : não real ; 

nada disso, nada daquilo). Naturalmente, após vocês descobrirem que vocês são também isso, mas esse isso 

apenas passa, isso não lhes concerne. Não há nada a ganhar, não há nada a melhorar, não há nada a perder, 

não há nada a pretender. O coração do ser, o Coração do Coração como vocês dizem, é a verdadeira Liberdade. 

Não há nenhuma liberdade no livre-arbítrio deste mundo, há apenas escravidão, histórias que andam em 

círculos, uma esperança que jamais será recompensada, uma vez que não há nenhuma Eternidade nisso.  A 

única Verdade é o que vocês são, não há mundo, não há « outro », não há Arcanjos, não há Bidi. É um jogo que, 

em um nível de densidade, pode aparecer como verdadeiro, mas no nível do que vocês são, isso não é nada, 

porque isso passa.  Tudo o que passa é falso, que isso seja vossa vida, que isso seja um sistema solar, que isso 

seja não importa o que. 

 

Portanto é claro, e isso foi dito, há histórias que estão mais próximas da Verdade e histórias que os arrastam 

para fora da Verdade.  Mas em um dado momento, é necessário ver bem que não há história, que mesmo a 

história mais próxima da Verdade, não é a Verdade.  A Verdade não pode ser colocada em palavras, ela não 

pode ser organizada, ela não pode ser decidida, ela é imutável, e é o que vocês são.  O princípio da refutação do 

qual eu falei, é exatamente isso.  Vocês devem se convencer, se posso dizer, sem nada fazer, pela visão direta. 

Vocês devem estar certos de que vocês não são esse corpo, vocês devem estar certos de que vocês não são 

essa história, não por uma crença, mas pela descoberta real do que é, e não do que passa ou do que vocês têm. 

 

Assim que vocês põem « eu », ou « mim », ou « meu », vocês já estão em distância. Vosso corpo lhes pertence, 

como vosso carro lhes pertence, mas jamais lhes viria a ideia de se identificar ao vosso carro.  Porque vocês o 

fazem para o corpo ?  Vocês criam sem parar, nós criamos sem parar as condições de nosso apego, de nossa 

ligação, de nossa falta de Liberdade. É necessário ver, isso.  

 

Vão também além de minhas palavras, qualquer que seja a potência, não se detenham somente no sentido das 

palavras. Deixem-se abalar. O que vocês arriscam ?  Ao que vocês ainda se prendem ?  Vocês se prendem à 

vossa consciência como a pulga se prende ao seu cachorro.  Isso o arranha, isso coça e vocês jamais são 

apaziguados. Essa, é a vida da pessoa, em toda vida, em todo karma.  Tudo o que passa é sofrimento, tudo o 

que é eterno é Alegria e não há nada de eterno neste mundo, exceto vocês.  
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Prosseguimos.   

 

 

 

Questão : você evocou seu encontro com pessoas que você conheceu em sua vida sobre a terra e eles lhe 

agradecem. 

 

Eu nada compreendi. 

 

 

Questão : você evocou seu encontro com pessoas que você conheceu em sua vida sobre a terra e eles lhe 

agradecem. 

 

Eu ainda não compreendi. De quais pessoas você fala ? De agora, de antes ? Quando eu estava na carne ou o 

que ? 

 

 

Questão : são pessoas que o conheceram na carne. 

 

Mas eu os vi onde, aqui ? 

 

 

Questão : não, quando você partiu. As pessoas que você lançou em sua vida e que lhe agradeceram depois, 

quando elas fizeram sua transição. 

 

Certo, eu compreendo, e então ? 

 

 

Questão : você poderia testemunhar sobre a experiência de desencarnação de sua consciência e de seu 

processo, até o desaparecimento no Absoluto, mesmo se isso permanece próprio de cada um ? 

 

Não, é sempre a mesma experiência.  Porque isso seria diferente uma vez que é eterno ?  Porque vocês querem 

que haja um cenário diferente para cada um ? Vocês são livres ou vocês não são livres.  Vocês estão apanhados 

pela identificação à história ou vocês não acreditam mais em nenhuma história.  A maneira como vocês 

morrem condiciona tudo.  Portanto se vocês partem com a ideia de ter um karma, vocês terão um karma.  Se 

vocês partem com a ideia de serem imperfeitos, vocês se tornarão imperfeitos. Se vocês se prendem a alguma 

coisa, ela vai impedi-los de serem livres.  É sempre o mesmo processo.  O Jnani não é afetado pela morte e pelo 

desaparecimento da forma, uma vez que já desapareceu. É a mesma coisa para o carro ; quando ele quebra, 

vocês o trocam. Ah nunca lhes viria a ideia de ser esse carro. 

 

Por que vocês querem que minha consciência viva alguma coisa de extraordinário, no momento de minha 

partida em Mahasamadi ?  Eu permaneci identificado a mim mesmo, foi apenas um veículo que partiu.  Isso não 

altera em nada o que eu sou, além de todo ser, de toda forma. Por que vocês querem ter elementos para se 

referenciar no momento dessa morte ?  Eu lhes disse um pouco antes : ao que vocês se prendem no momento 

de vossa morte os prenderá, e muito mais ainda depois. Mas aí, naturalmente, as circunstâncias, elas são 

diferentes, mas eu repito, mesmo hoje, as condições de vossa morte condicionam o que vocês são depois. 
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Vocês são livres ou não ?  Se vocês são afetados pela ideia de vossa morte, eu não falo mesmo do medo da 

morte, como vocês querem ser livres ? 

 

O medo da morte traduz apenas o apego à forma e vocês constroem histórias, cenários a não ter mais fim para 

evitar fazer face ao nada, para evitar fazer face à Verdade.  São histórias que vocês se contam a vocês mesmos, 

porque outros antes de vocês lhes contaram histórias, então vocês acreditaram.  Vocês criaram conceitos, 

vocês aderiram aos conceitos, espirituais, como materiais.  Vocês se acreditam concernidos pelo karma, vocês 

se acreditam concernidos por uma relação, mas o que vocês são não é concernido por nada, e se vocês o 

descobrem na carne, o desaparecimento da carne e a consciência de alimento não muda nada. 

 

Quando vocês partem, vocês não levam nada, nem corpo, nem conceitos, nem posses. O medo da morte, a 

interrogação sobre a morte, é apenas ignorância, e vocês substituem isso por guirlandas de 

conhecimento.  Vocês leem livros sobre como morrer, e aliás as tradições os escreveram.  Mas vocês já são 

mortos vivos ?  É isso, o Liberado Vivo, ele já está morto.  O corpo está aí, mas ele está lá. A consciência 

ordinária está aqui, mas ela está lá, e então ? O que é que isso muda no que eu sou? Todas as noites, o mundo, 

desaparece.  Todas as noites, vossa pessoa desaparece. E por que vocês têm medo do desaparecimento da 

morte e não do desaparecimento do sono ?  Porque vocês adormecem com a certeza de que isso vai 

recomeçar.  E o que é que vocês acreditam no nível espiritual ?  Vocês suprimem o medo da morte porque 

vocês se dizem que vocês vão retornar.  E depois, vocês passam seu tempo a tentar se liberar de vosso karma, e 

vocês não fazem senão reforçar porque vocês acreditam. 

 

É a mesma coisa para todas as religiões, quaisquer que elas sejam.  Onde vocês olham, todas as pessoas que 

estão nas religiões, exceto alguns santos que são muito raros, estão ali apenas pelo medo – da punição, do 

karma, da falta, do mal. O Jnani viu tudo isso. Ele o vivenciou, mas ele não é mais afetado.  Ele não busca 

liberar-se disso uma vez que está aí, isso não é ele.  Portanto eu não posso descrever-lhes a morte de um 

Liberado uma vez que a morte não é nada, é um não- acontecimento. Vocês jamais nasceram, vocês jamais 

morreram.  A pessoa sim. Portanto enquanto vocês estão identificados à pessoa vocês estão convencidos de 

terem nascido e de morrer um outro dia. Qual é a verdade disso ? Qual satisfação ? 

 

O Jnani está vivo, que ele esteja vivo neste mundo ou morto para este mundo não muda nada.  Ele não é 

afetado pelo aparecimento da forma como pelo desaparecimento da forma, senão ele não seria eterno, senão 

ele se contaria histórias. O Jnani não conhece nenhuma história, qualquer que seja sua cultura.  Ele aceita o 

jogo porque o corpo está ali e a consciência do saco de comida está ali, mas é tudo.  Não há nenhuma 

implicação, não há nenhuma dedução, não há nenhuma projeção, não há nenhuma ideia, nenhum 

pensamento, nenhum desejo, em relação a isso.  Isso é. E isso passa, mas vocês, vocês não passarão 

jamais.  Vocês não carregam nenhuma bagagem, se não é aquela dos pesos de vossas crenças e das 

culpas.  Vocês amam bem isso, no Ocidente, o castigo eterno, o pecado mortal, mas o maior pecado, é acreditar 

que vocês são esse corpo, não há outro pecado.  Tudo decorre disso. 

 

Então depois, as religiões criaram modelos. É necessário seguir o Cristo, é necessário seguir o Buda, é 

necessário seguir tal guru ou tal outro guru. Fujam de todas essas organizações. Assim que há organização, há 

mentira.  Vocês não podem organizar o Espírito, vocês não podem organizar o que vocês são.  Organizar a vida, 

sim, mas não se ocupem do Espírito. Assim que vocês buscam uma relação, uma correspondência, vocês são 

apanhados, no jogo, vocês não veem mais o jogo.  Vocês são o ator que acredita que desempenha a 

verdade.  Vocês nem mesmo pensam mais que há uma cena de teatro. Vocês estão totalmente absorvidos em 

vosso personagem, com suas alegrias e suas dores, e vocês se dão a boa consciência, se posso dizer, dizendo 
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« Eu busco a Eternidade e eu busco o Amor ». Mas vocês não têm nada a buscar, vocês já o são. É o ego que os 

faz crer nisso. 

 

Então no início, vocês meditam, para encontrar a paz. Em seguida vocês fazem exercícios, em seguida vocês 

acreditam ou lhes contam histórias.  E depois em um dado momento, tudo isso, deve ser deixado também, 

porque de qualquer maneira isso desaparecerá.  No momento da morte, como no momento do sono, vocês não 

são mais concernidos por qualquer mundo que seja, vocês não são mais concernidos por vossa pessoa, exceto 

na consciência de sonho.  Mas a vida é um sonho, que passa, como qualquer sonho. 

 

Outra questão. 

 

 

Questão : não há mais questões escritas. Podemos dar lugar às questões orais. 

 

Então escutamos. 

 

 

 ... Silêncio... 

 

 

Questão : há um testemunho. 

 

Eu escuto. 

 

 

Questão : uma irmã deseja especificar, em relação à experiência que ela viveu com você no mês passado, que 

o que lhe parece importante, para aqueles que estão prontos, é se deixar levar e atravessar por suas 

palavras, de maneira que o mental abdique. 

 

Como eu disse, eu não me dirijo à pessoa, mesmo se é a pessoa quem me ouve ; ela de fato tem razão. Deixem-

se atravessar por minhas palavras, não se agarrem, vocês terão a oportunidade de lê-las ou de voltar a ouvi-las. 

Estejam plenamente presentes, qualquer que seja vossa questão. 

 

Respondendo à vossa questão, não é vossa questão, não é vossa pessoa que eu toco, eu fraturo vosso mental, 

eu fraturo vossas certezas ilusórias. Eu lhe agradeço. 

 

 

Questão : por que o mental não se prende. 

 

Exatamente. 

 

... Silêncio... 

 

Aproveitem aliás o silêncio, entre suas questões, entre minhas respostas, não tanto para cogitar, mas 

justamente para se deixarem, aí também, atravessar por esse silêncio. 
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... Silêncio... 

 

De fato, hoje, como quando eu estava encarnado, eu venho quebrar vossas certezas mentais. 

 

... Silêncio... 

 

Eu lhes disse, a maneira como vocês morrem condiciona tudo, não a maneira como vocês nascem. 

 

É também essa, a liberdade dessa consciência dita confinada, efêmera. Não se deixem apanhar. Não há 

nenhuma espécie de resolução concernente ao que vocês são na pessoa.  É simples.  Eu não lhes peço para 

acreditar, eu lhes peço para aceitar uma ideia ou um conceito e verificar por vocês mesmos.  Não há senão 

vocês que podem verificá-lo.  A verdade é simples, muito simples, como vocês querem que o ego a 

aceite ?  Como vocês querem que uma história capitule ?  Cessem as identificações, cessem de se acreditarem 

isso ou aquilo, cessem de se acreditarem um buscador que vai um dia encontrar alguma coisa. Não há senão 

quando o motor da busca para que vocês estão livres, não antes.  E o ego lhes sussurra que mais há questões e 

mais vocês apreendem as coisas, mais ele está tranquilo, mas assim vocês constroem uma prisão a cada 

minuto. 

 

No máximo vocês têm a definir quais são vossas prioridades.  O que é importante ? Se é vossa pessoa, então 

ocupem-se de vossa pessoa, se é vosso karma, então resolvam o karma, mas vocês permanecerão sempre uma 

pessoa, sempre acorrentados nas ilusões. Não há nenhuma espécie de resolução nisso, não há senão 

satisfações do ego.  O ego se deleita na lógica, no simbolismo, na busca, na satisfação dele mesmo, na repetição 

das experiências.   Essa avidez é sem fim porque ela é a peculiaridade da pessoa e do ego.  O Jnani não pode ter 

nenhuma avidez, o que não quer dizer que não há prazer, qualquer que ele seja, mas ele não está 

submetido.  Seu corpo está submetido às leis deste mundo, mas ele não o está, uma vez que ele não é esse 

corpo, nem essa história, nem essa vida. 

 

 

Questão : nos foi dito para dizer : « Pai eu entrego meu Espírito em suas mãos. ». Como fazer se não há Pai ? 

 

Mas você se prende muito ao sentido literal, você.  O que é esta maneira de transformar as coisas ?  Eu disse 

que são níveis de realidade relativas, que apenas passarão, eu não disse que não há Pai.  O Pai está em um nível 

de realidade uma vez que você é seu filho ou sua filha, como o disse o Cristo.  É uma atribuição, uma 

função.  Tudo depende do ponto de vista.  Quando você é liberado, não há Pai, não há Mãe. Enquanto você não 

é liberado, você pode conceber e aderir ao fato de que há um Pai, um salvador, um Cristo, Maria e o que você 

quiser.  Eles existiram, não ?  Eu disse que isso não é Verdadeiro. Eu disse que isso não era, que isso não 

existiu ? 

 

Você vê a técnica de projeção de seu próprio mental que se encarrega das palavras e dos conceitos para 

transformá-lo ao seu gosto.  Não é porque eu disse que tudo isso é falso que isso não existe.  Existir, é estar fora 

da Verdade. Vocês estão além da existência.  E a expressão «  Pai, eu entrego meu Espírito em suas mãos », 

quando é vivido e não conceitualizado, você é livre, porque você demonstrou nesse momento que você foi 

crucificada. Não há necessidade de ter os pregos nas mãos. É essa a renúncia, é isso o sacrifício. Eu jamais disse 

que o Pai era uma ilusão. Este mundo é uma ilusão, as histórias são uma ilusão, mas a Fonte, ela existe.  E no 

entanto, vocês são anteriores à Fonte. Vocês são o Todo, mas aqui vocês não são nada. 
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A frase « Pai, eu entrego meu Espírito em suas mãos » é evidentemente pronunciada pela pessoa, e essa frase 

desbloqueia, se posso dizer, o abandono, o sacrifício. Enquanto você acredita dirigir sua vida, ela a conduz pela 

ponta do nariz e vocês alternam alegrias e sofrimentos.  E quando vocês estão alegres, vocês esquecem o 

sofrimento, e quando vocês estão sofrendo, vocês buscam a alegria. É sem fim. Olhem nossas vidas, quando 

estamos aprisionados, é uma sucessão de sofrimentos e de alegrias. O que é durável nisso ? 

 

Quando eu digo que esse corpo é uma ilusão efêmera, é que eu digo que não há corpo ? É claro que o corpo 

está aí, quando vocês estão encarnados, vocês estão dentro, vocês não podem ignorá-lo.  Ocorreria a você a 

ideia de dizer que você é seu carro ?  Você sabe, nesse caso, perfeitamente fazer a diferença entre seu carro e 

você.  Seu corpo lhe pertence, mas ele não é você. 

 

O Pai está presente em todas as histórias, em qualquer mundo que seja, portanto ele existe.  Você vê como é 

fácil transformar o que foi dito assim que você se prende ao mental. Seu mental deteve minha proposição e fez 

disso uma compreensão, uma interrogação. Portanto você não foi penetrada, como o disse nossa irmã há 

pouco, você não atravessou, você deteve os conceitos, você deteve minhas palavras.  Deixe-se atravessar. Eu 

lhe mostro por aí mesmo que é seu mental que quer apreender. Você analisa, seu ego analisa o sentido das 

palavras, em referência ao que foi dito, comparando-as, ponderando-as, dizendo « Eu compreendo » ou « Eu 

não compreendo ». Você vê a ilusão disso ? 

 

 

Questão : sim. 

 

... Silêncio... 

 

Eu esclareço que quando há silêncio, o vosso ou o meu, a Infinita Presença e o Fogo do Espírito estão aí. 

 

... Silêncio... 

 

Vocês já vivenciaram, com outra coisa do que as formas e as histórias. Chamaram isso o Impessoal, o Espírito do 

Sol, o Coro dos Anjos, justamente para fazê-los sair da identidade à uma forma, à uma história. Mas vocês, 

olhem bem, o mental, o ego busca sempre comparar, para conduzir ao que é conhecido, ao que foi vivido por 

você ou por outros.  Mas assim que vocês estão ocupados com isso, onde está a Liberdade ?  Onde está a 

Verdade ?  A Verdade não pode estar inscrita no que quer que seja que apenas passa.  Um sistema solar nunca 

é eterno. Certamente que não é, aparentemente, a mesma escala de tempo, mas toda criação tem um fim.  E 

no entanto a criação é infinita, ela é livre.  O que quer dizer, é claro, que você está acima de toda criação, acima 

do Pai. Eu emprego acima, não busque um lugar, é uma expressão. Você é anterior a todo conceito, a toda 

ideia, a todo mundo, a toda criação e a toda dimensão. 

 

Olhe a frase do Cristo : « Pai eu entrego meu Espírito em suas mãos ». « Eu e meu Pai somos Um. » Você vê a 

contradição nisso ? E no entanto deus sabe se essas frases são importantes. Olhe as duas frases, sirva-se de sua 

ferramenta mental, aí : « Eu e meu Pai somos Um. », « Pai, eu entrego meu Espírito em suas mãos. » Mas se nós 

somos Um, o que eu posso te entregar ? Quem fala ? É a história que falava, não o que ele era, não o que ele 

é.  Se isso lhes parece coerente, no plano da lógica, dizer : « Eu e meu Pai somos Um. » e « Pai eu entrego meu 

Espírito em suas mãos », bem eu estou desolado, para mim isso não tem lógica.  Isso não quer dizer que essas 

frases não foram pronunciadas, isso não quer dizer que elas são falsas. Elas refletem, como eu lhes disse da 

última vez : « Eu não sou esse corpo ». Vocês criam uma fratura em vosso mental.  O Cristo rasgou o céu e a 
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terra.  Aliás houve um grande silêncio, um grande tremor de terra, quando da crucificação.  É a verdade da 

história. 

 

Coloquem as duas frases diante de vocês : « Eu e meu Pai somos Um. », « Pai eu entrego meu Espírito em suas 

mãos. » . Mas se nós somos Um,  nós temos as mesmas mãos, o mesmo Espírito, e contudo há alguma coisa de 

essencial nisso, mas não se prenda às palavras. Que seja em francês, que seja em espanhol, que seja em latim, 

que seja em grego, que seja em aramaico, não se prendam às palavras, ou seja à explicação, à compreensão, 

porque essas duas frases estão bem além de qualquer interpretação, de qualquer exegese. 

 

Você compreendeu ? 

 

 

Questão : há uma diferença fundamental entre o fato de ser liberado agora ou após o Apelo de Maria e os 

três dias de estase ? 

 

Vocês vão vivê-lo, portanto vocês verão bem.  Sim, há uma diferença. Aquele que é liberado identificou todos 

os apegos, eles são dissolvidos.  Aquele que vive o Si nunca pode estar certo de que não existem ainda apegos, 

de algum modo, laços, e no entanto a finalidade é exatamente a mesma.  Mas o que se poderia chamar essa 

passagem, de certo modo, é mais ou menos evidente.  Mas sim, você tem razão, no fim, o resultado é 

exatamente o mesmo. Em um caso, na Liberdade, haverá instantaneidade, que haja retorno no corpo ou não, e 

para aquele que não está liberado anteriormente a esse acontecimento, terá de passar. 

 

Ninguém pode penetrar o Reino dos Céus, lhes foi dito, se não se torna como uma criança. A criança se 

preocupa com o amanhã ?  Sua pessoa lhe dá a ver uma criança que é espontânea, natural, ou um adulto que 

cogita ?  O Jnani é como uma criança.  Ele sabe que todos os conhecimentos, mesmo se era um erudito de 

início, não são senão jogos. Nada o pode prender. 

 

A finalidade é a mesma, a passagem é exatamente a mesma, mas se faz de diferentes maneiras. Somente o 

Liberado Vivo viu todas as facetas do ego, da pessoa.  O Si viveu na pessoa, mesmo se é uma transcendência da 

pessoa, mas a pessoa está sempre lá. Aliás, isso foi explicado, e eu o disse quando eu estava em meu corpo de 

carne : mantenha firmemente o Si, o « Eu Sou », e depois, é necessário desfazer-se de tudo isso.  Vocês não são 

mesmo o Si.  Mas eu jamais disse que o Si não existia, uma vez que eu disse mesmo que é necessário afirmar o 

Si. Tudo é questão de tempo, de ritmo. É a única maneira de sair da história e do ritmo, e permanecer 

imutável.  Não há outra, vocês o sabem. Enquanto vocês não são nada, aqui, enquanto vocês não são o mais 

pequeno, vocês não podem ser livres. Eu os  remeto ao que disse alguns Anciãos, e em particular, há muito 

tempo, o mestre Philippe. 

 

Ser nada não quer dizer ser tímido e se tornar um ermitão, isso quer dizer ter reconhecido a Ilusão e que isso 

apenas passa, qualquer que seja sua intensidade. 

 

... Silêncio... 

 

Questão : como nós jamais nascemos se nós somos todos os filhos de Maria ? 

 

Mas é muito simples, vocês não estão ligados ao tempo e ao espaço.  Esse corpo biológico vem de Maria, é a 

verdade, ela sempre lhes disse. Onde você ainda vê um problema ?  Por que você busca permanentemente 
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confrontar as coisas ?  Você não deixa as palavras lhe atravessarem, você as retém.  É isso que você deve 

ver.  Seu mental não quer ser quebrado, ele está na frente da cena.  Qualquer que seja seu coração, seu mental 

faz obstáculo, seu mental a limita.  Pare de acreditar em todas essas tolices, você é livre.  Como você pode 

imaginar ser livre ?  Em um dado momento, é necessário deixar seus pais e viver sua vida. Em um dado 

momento, é necessário deixar seus modelos, é necessário matar pai e mãe, simbolicamente, é necessário 

matar todos os mestres.  Você não vê que você se apoia sem parar sobre isso ? Você tem necessidade 

disso ?  Por qual razão ?  Você o vê ?  Olhe por que.  Qual é essa adesão ? Você está apegada à história. Eu não 

disse que o Cristo não era o Cristo, eu não disse que o Pai não existe. 

 

 

Questão : sim, eu estou apegada à história. 

 

Então fique aí, mas não venha se queixar. Você nunca viverá a Liberdade assim.  Você acredita estar livre de 

seus sofrimentos e afetos ?  O que é que você busca ?  Coloque claramente as coisas.  Enquanto você ama a 

história, você viverá a história, é sua liberdade, mas não venha me dizer que você é livre aí dentro. Você está 

condicionada. Enquanto você não viu que não havia história, nem mundo, nem dimensões, e não mais que 

você, como você quer ser livre uma vez que você mesma diz que você ama a história ?  

 

 

Questão : eu conheço apenas isso portanto eu me refiro a isso. 

 

Mas pare de se referir ao que você conhece, esqueça todas as histórias. Você tem necessidade de se agarrar e 

você diz que você ama a história, mas ao mesmo tempo você reivindica alguma coisa ou nada.  A história é sem 

fim. A Liberdade jamais se encontrará em uma história, nem em uma forma, nem em um conceito.  A Liberdade 

não conhece nada de tudo isso. O Liberado não conhece nada de tudo isso, ele as viu, ele as vê.  Ele conhece os 

pesos de seu corpo, os pesos de sua vida, mas ele não é isso. Um impede o outro ? Quando eu estava 

encarnado, eu não falei da tradição de onde eu surgi ? Eu não fiz senão isso. Isso não é oposto, paradoxal ou 

exclusivo, é inclusivo. Mas enquanto você não viu isso, você está atada, acorrentada à história 

 

Você ainda tem necessidade de amar em manifestação, que seja o Cristo, que seja não importa quem, mas você 

ama a você mesma ?  Você não pode estar ocupada em amar as formas e as histórias e amar a você mesma, 

isso não é possível.  Desde que você ame a você mesma, desde que você ame o que você é, mesmo se você não 

o vê claramente, você perceberá que não há necessidade de histórias de amor, da carne ou do Espírito. Isso não 

quer dizer que é necessário jogá-las longe, isso que dizer que não é necessário ser tolo.  Todo conhecimento 

não é senão ignorância, enquanto você não tiver compreendido que o verdadeiro conhecimento é ignorância, 

você não viverá a Liberdade. 

 

Eu não te pedi para renunciar ao Cristo ou renunciar ao que quer que seja, mas para ver o que isso é. 

 

Há o medo e portanto, em consequência, a falta de amor por si.  É um amor condicionado.  O Liberado Vivo vive 

o Amor. Ele não tem necessidade de se contar histórias, mesmo se ele conhece todas as histórias. Ele não tem 

necessidade de justificar, de explicar ; isso é bom para o mental, para a pessoa. Eu bem disse que eu me dirigia 

ao que está atrás da pessoa, ou dentro, chame isso como você quiser, se há necessidade de uma 

representação. 

 

… Silêncio… 
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Todos os irmãos e irmãs que amam um mestre, um guru, um deus, não podem ser livres.  Eles aí encontram 

uma consolação, de esperança, um futuro, um modelo, sei lá, mas enquanto você está ocupada com isso, você 

não saberá jamais quem você é.  E quando eu digo saber, não é um ato intelectual, é exatamente o inverso. 

Você é anterior a toda história. 

 

… Silêncio... 

 

Questão : você teve êxito em convencer muitos mestres desencarnados do que você expôs hoje ? 

 

Uma vez transitado ?  

 

 

Questão : sim. 

 

Mas qual interesse ?  Eu respeito a Liberdade de cada um. Se alguém quer jogar o papel de um Melchisedeque, 

eh bem ele será bem-vindo ali, vocês o sabem. Eu não tenho ninguém a convencer, eu não posso senão quebrar 

vosso mental e ir além de vossas certezas, que são apenas defesas, mas que não são a vivência.  Vocês colocam 

frequentemente a questão : « Eu sou Liberado ? ». Mas se vocês são liberados, não pode mais haver esse 

gênero de questões, nem sobre vocês, nem sobre a história, nem sobre o karma, nem sobre o que quer que 

seja. 

 

Eu disse, quando estava encarnado, que é necessário respeitar as crenças de cada um, portanto eu não venho 

convencer, eu não venho impor, mas eu venho mostrar a Verdade.  Eu disse : « Minhas palavras não podem 

falhar », e as pessoas, os irmãos, as irmãs que vinham me ver, a maioria não compreendiam nada.  Qual 

importância ? Eu não estava ali para que eles me compreendessem ou para que eles se compreendessem, mas 

para que eles deixassem cair essa história de compreensão, de conhecimento. Vocês não podem convencer 

ninguém, vocês devem respeitar a Liberdade. O que eu faço é esclarecer.  Quando eu digo que é necessário 

renunciar às histórias, eu não disse que é necessário se desviar do Cristo ou de Buda ou de Maomé, eu disse 

que é necessário ir muito mais profundamente.  Mas tudo depende do que vocês buscam, tudo depende do 

que vocês acreditam buscar.  Se vocês buscam as histórias, elas são inumeráveis e elas são infinitas, mas elas 

não são eternas.  Vocês têm todo vosso tempo. 

 

Eu não quero convencê-los, porque convencer é o que ? É mental. Enquanto isso não é vivido, quaisquer que 

sejam as convicções que você tem, são erros. 

 

… Silêncio... 

 

Questão : há a vida efêmera onde há o fazer, qual é o acesso à vida eterna do ser ? 

 

Qual é o acesso ? Isso quer dizer o que ? 

 

Questão : como acessar, fazer o switch ? 

 

Cessando a identificação ao corpo, à história, ao personagem. Parece que eu me expressei por dezenas de 

horas, e milhares de horas quando estava encarnado, sempre sobre a mesma coisa. Não há solução em meio ao 
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efêmero. Para onde quer que você se volte, não há senão becos sem saída.  Aceite isso já, e você 

compreenderá, que não serve para nada « como fazer ». Exatamente, isso não é possível. É necessário deixar a 

pretensão de crer que a partir da pessoa vocês vão encontrar o que vocês são, o Impessoal, o Sem-forma, o 

Parabrahman, o Absoluto. Não há nada a buscar, não há nada a encontrar. Isso já está aí, é somente ver, e não 

é um « como fazer ».  Nada de vossa pessoa pode liberá-los. Somente o Sem-forma que vocês são o pode, o 

Fogo, o Espírito, o Coro dos Anjos, o Impessoal.  Mas vocês, por vocês mesmos em meio à pessoa, é como se 

você me perguntasse como seu carro pode voar ? 

 

A Verdade não está nesse corpo, sim, mas a partir daí onde você diz « meu corpo », você bem sabe que não é 

você.  Qual é o princípio, ainda uma vez, de apropriação do que não é verdadeiro ?  Você constata que o corpo 

está aí, que ele tem necessidades, que outros corpos estão aí e que é necessário organizar isso.  Isso, é 

perfeitamente justo. É por isso que não há melhor analogia do que o sono.  Se você vê isso por analogia, como 

acabei de dizer, então é ganho. É sempre a pessoa quem busca.  Ela busca o que ? A Verdade, mas ela jamais 

conhecerá a Verdade, no máximo ela pode ser a testemunha de vocês mesmos que são a Verdade. 

 

É por isso que a meditação, enquanto o Si não apareceu, é primordial.  Mas o que o Liberado tem necessidade 

de meditar ?  Ele tem necessidade de se provar o que quer que seja ?  Lembrem-se, quando eu estava 

encarnado, com os conselhos de meu mestre eu pus três anos. Hoje, em todo caso em meu continente de 

origem, vocês têm irmãos e irmãs que são liberados, sem nada conhecer do karma, da espiritualidade, tão 

rapidamente quanto eu.  Ainda uma vez, o problema fundamental é a identificação ao corpo, não há outro. A 

identificação ao corpo é a identificação a uma história, aos afetos, às posses, às relações, sejam elas o Cristo. 

Mas como eu disse estando encarnado, mesmo se vocês vivem com o Cristo, em um dado momento, é 

necessário ver a Verdade.  E as mulheres são mais dotadas para isso, porque enquanto esposas do Cristo, é 

muito mais fácil fusionar e desaparecer. 

 

Aliás, se diz, eu disse quando estava encarnado, isso lhes foi dito em inumeráveis ocasiões : que não é a pessoa 

que é liberada, são vocês que são liberados da pessoa. Coloquem essas duas frases diante de vocês.  Olhem, 

tudo está aí.  Vocês não têm necessidade de nada mais, nem do Cristo, nem do Buda, nem de Maria.  Eu não 

disse que eles não existiam ou que eles não serviam para nada, mas em um dado momento, é necessário 

simbolicamente matar o pai e a mãe. Como vocês querem ser autônomos ? Como vocês querem se ver ? 

 

... Silêncio... 

 

O tempo atribuído esgotou-se. 

 

Mas você falou ? 

 

O tempo atribuído esgotou-se. 

 

Então Bidi vai deixá-los repousar os ouvidos, e eu lhes digo até logo. 

 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Ligia Borges 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/04/02/bidi-qr-partie-1-avril-2017/ 

https://lestransformations.wordpress.com/2017/04/02/bidi-qr-partie-1-avril-2017/
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BIDI - Q/R - Parte 2 - Abril 2017 
 

Eh bem, Bidi está de volta. E nós vamos prosseguir. 

 

Eu te escuto. 

 

Questão : eu ouvi desligada suas intervenções do mês passado. Na primeira, eu fui invadida por uma grande 

doçura e uma extrema ternura. Depois senti como uma passagem em um buraco de ar, mas isso não me 

perturbou. Suas palavras eram como uma carícia.  Eu permaneci muito tempo nesse estado de graça. Na 

segunda intervenção, eu fiquei surpresa e assustada à vista de uma chama branca brotando dos meus pés. A 

alegria se instalou apesar das sensações bizarras no corpo. A chama subia ao longo do corpo e o dissolvia em 

sua passagem, até que não restou mais corpo, mas a alegria permanecia. Isso são as primícias do planeta-

grelha final ? 

 

Mas é antes de tudo a travessia da Infinita Presença, bem-vinda. Por que você tem necessidade de referir isso 

ao planeta-grelha ? Certamente que é a mesma coisa, mas observe que mesmo tendo vivido isso, que está em 

acordo e que é maravilhoso, todavia hoje você quer saber se é a mesma coisa que o que se passa quando o Sol 

desposa a Terra.  Sim, há uma forma de analogia, de sobreposição. Se o ego é transpassado e se apaga, como 

você o vivenciou, então resta apenas a Verdade. Você foi liberada aos pés do Senhor pela Onda da Vida e o 

Sharam Amrita. Agora, mantenha-se tranquila, viva o que é para viver. Isso foi vivido e está sempre presente, aí 

está o essencial. 

 

Retenha bem que você não tem nada mais a fazer, a empreender. Não pense sobretudo nessa experiência 

inicial, senão você está no passado. Não busque reproduzi-la, mantenha-se tranquila, em todos os sentidos do 

termo, e permaneça assim. Que a experiência se reproduza ou não, não tem nenhuma espécie de importância, 

você viveu a Alegria sem corpo. A aspiração no que você chamou buraco de ar é o testemunho do switch da 

consciência. A partir daí tudo está concluído, qualquer que seja sua vida, quaisquer que sejam suas 

experiências. 

 

Hoje, vocês o constatam, eu me expresso mais forte.  A passagem não é mais pelos pés nem pela garganta, ela 

é no coração.  Vocês podem tapar os ouvidos, o efeito será o mesmo. O que vocês ouvem não é nada. Eu o 

disse, eu não me dirijo à pessoa, ou então para quebrá-la e ir ao coração. 

 

Eu agradeço essa irmã por esse testemunho magistral.  Nós tivemos outros na vez precedente, aqui mesmo, 

haverá outros.  Eu tinha dito, quando estava encarnado, que minhas palavras não podiam falhar. Não é pela 

reviravolta das frases, nem o conteúdo, nem a intensidade – isso é para distrai-los, nada mais – o essencial é o 

que está por trás, ou dentro, além da máscara. 

 

Continue.  

 

 

Questão : eu pratiquei assiduamente a refutação. Eu me dei conta de que eu não estou constantemente livre 

e que eu permaneço influenciado pelos outros, que eu funciono por mimetismo, o que ocasiona a questão de 

ser um portal orgânico. Como deixar essa prisão onde eu estou na confusão ? 
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Mas o simples fato de colocar uma questão como essa prova que você não é um portal orgânico. Um portal 

orgânico não poderia absolutamente ouvir minhas palavras. Portanto, desde o instante em que você adotou o 

princípio da refutação, esse gênero de questão não representa nada.  É que o momento não veio para você, 

não se desespere. Na vez precedente, eu lhes disse : « Repitam : eu não sou esse corpo. ». Essa negação 

provoca, em sua pessoa, uma ruptura. Vocês não estão mais no tempo da refutação ou na expressão dessas 

belas frases, vocês estão na vivência. É o que chega a você através dessa questão, é o que você é em uma 

busca. A refutação não é uma busca, é uma afirmação. 

 

Após, certamente, há outros elementos que intervieram : a Onda da Vida, o Canal Mariano, as estruturas que 

vocês chamam vibrais. Não se prendam, não mais, a isso, isso são apenas testemunhos ou depoimentos, se 

vocês preferem, do que vosso corpo vive.  O que lhe falta não é mais refutar o que quer que seja, isso foi feito, 

mas sobretudo você ainda está identificado à pessoa, e necessariamente, esse gênero de questão sobre o que 

você chama portal orgânico não pode em caso algum ser a reflexão de um portal orgânico mas sim, como você 

o disse, de um irmão que está submetido às ideias e aos pensamentos que o atravessam. Você esqueceu de 

refutar as ideias, os pensamentos e as identidades. Você refutou tudo o que era visível, mas você esqueceu de 

refutar a você mesmo. Se nós tivermos a oportunidade, você me dará uma resposta em uma próxima vez : você 

refutou a você mesmo ? 

 

Prosseguimos. 

 

 

Questão : repetidas vezes muito solta, e a imensidão do vazio se apresentou. Meu corpo se sobressaltou, isso 

me fez voltar.  Há dois dias, isso se apresentou novamente. Meu corpo não se sobressaltou mas no entanto 

tenho a impressão de ter permanecido na borda sem mergulhar. Você tem um conselho ? 

 

Como você o diz, em um primeiro tempo, quando das experiências anteriores, você vivenciou realmente e 

concretamente o apego da consciência ao corpo, apesar da revelação ou aproximação da Infinita Presença. 

Hoje isso não existe mais. Portanto eu diria por ilustração : o caminho está livre. O que você espera ? A partir do 

instante em que o corpo não se manifesta mais no momento em que vocês parecem mergulhar, ou são 

empurrados, ou ver ou viver o nada, se o corpo não diz nada, então o apego ao corpo, a identificação ao corpo 

cessou. É já perfeito.  Não busque nada mais, aquiesça completamente ao que se desenrola. Seu corpo o fez, 

seu veículo o aceitou, o que resiste se esconde necessariamente em meio aos conceitos e não mais na ilusão de 

ser esse corpo. 

 

Resta portanto em você um certo número de ideias e conceitos que não foram evacuados. Você não tem de 

buscá-los, contente-se em aquiescer e naquele momento, na medida em que não houver mais identidade ou 

identificação ao corpo, você está aí. Faça isso, não busque nem mesmo mais observar, sentir, saber, 

compreender, deixe a Liberdade ser, e você é livre.  É instantâneo. Não é um lugar que está em alguma parte, é 

a Verdade. Certamente que há um ponto de passagem e que é o Coração do Coração. Mas mesmo isso você 

deve esquecer. Abandone todos os conceitos e todas as referências.  Seu corpo o faz, ele está de acordo. 

Esqueça mesmo a avidez de viver isso, o desejo de viver isso. Seja neutra, totalmente. Se isso se reproduz, não 

busque meditar ou se agarrar. Seu corpo aquiesceu.  Não há nada a observar, não há mais nada a sentir quando 

você está lá, e você vai se reencontrar, sem se buscar. Você se vê claramente, você está aí. 

 

E a expressão, quando eu digo :  « Você se vê claramente » significa que efetivamente não há mais visão. Esse 

que vê, entre aspas, é o Espírito, a Verdade, que você é. Ver-se, de algum modo, nesse nível, é ver nada, não 
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estar mais preso por uma imagem, por uma luz, por uma forma, por uma história, por um corpo, pelo mundo.  É 

efetivamente, para a pessoa, o vazio total. Mas você se aproximou suficientemente perto, uma vez que seu 

corpo não te chamou. Você mostra a você mesma que não há mais identificação possível de crer ser esse corpo. 

 

Não há mais obstáculos, há somente alguns conceitos que vagueiam na periferia. Não busque identificá-los. 

Suprima toda necessidade de ver, de comparar, de se apreender, e você será apreendida pela Verdade.  Você, 

você não pode apreendê-la, mas a Verdade, ela pode apreender você, é toda a diferença. E sendo apreendida 

pela Liberdade e a Verdade, você será, a partir desse instante, automaticamente livre, e liberada. É iminente, é 

agora. Não coloque distância, há somente uma pequena distorção no que acredita ser visto.  Esqueça, não há 

nada a ver, somente a reconhecer. E isso não passa por uma visão, qualquer que ela seja. Não há mais forma, 

não há mais Luz, não há mais conceitos, não há nada, no sentido da pessoa, mas esse « nada » é tudo. 

 

… Silêncio… 

 

Uma outra. 

 

 

Questão : quando nos foi dito pelo Arcanjo Anael que nós nos instalamos na Eternidade, isso quer dizer que é 

gradual e não necessariamente fulgurante ? 

 

Nem um nem o outro, é ainda um conceito. Pensar que isso pode ser fulgurante ou progressivo é já um 

condicionamento. Seja espontâneo, deixe viver o que se vive. Não ponha etiquetas, conceitos, palavras, ideias, 

referências. Esteja disponível.  Não é porque eu vá te dizer que é fulgurante ou que é progressivo que isso 

mudará o que quer que seja. Você deve mesmo abandonar a ideia de saber se é alguma coisa de brutal, 

progressivo ou que se situa em um tempo futuro,  porque isso já é se colocar em distância  em relação ao que 

você é.  Deixe-se atravessar. Aí também não retenha nada, esteja disponível, e você não pode estar disponível, 

como no caso do testemunho da irmã, previamente, se há ideias, conceitos que emergem. Mas lembre-se de 

que você não pode expulsar as ideias e os pensamentos.  Mesmo um Liberado vivo tem pensamentos, somente 

o morto não tem mais pensamentos.  O saco de comida não é mais alimentado e portanto não há mais 

consciência efêmera, é a morte, desse corpo, da consciência efêmera. É assim que você deve viver o que é para 

viver. 

 

Se não existe sintoma corporal nesses estados, nessas experiências, nessas tentativas mesmo, pode-se dizer, 

então que o que  você acredita ser o caminho está concluído. Resta-lhe somente aceitar não ter pontos de 

comparação, palavras a colocar sobre o que você vai viver ou viveu, de ser, e isso lhes foi dito, inocente. Esteja 

plenamente aí, mas não mais mesmo no observador, no nada, após o Coração do Coração. Se isso é feito, isso 

é. A espontaneidade, a qual nós lhes comunicamos, uns e outros entre os Anciãos, é essencial. Se não há 

espontaneidade, não há humildade, há reflexão, há opinião pessoal.  Isso não concerne em nada ao que você é. 

Não se apoie sobre isso, aliás não se apoie em nada.  Seja virgem de todo sentimento, de todo sentir, de toda 

intenção. Tal é a maneira na qual você desaparece. 

 

… Silêncio… 

 

Continue.  
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Questão : nós sentimos o amor em sua voz, mas o volume da voz atrai a consciência sobre a dor em meus 

ouvidos. É para atravessar a dor ? 

 

Você compreendeu tudo. Sua consciência está colocada sobre os ouvidos. Não pelo desejo de escutar ou de 

compreender minhas palavras, mas pelo incômodo ocasionado. Estando centrada sobre o incômodo, você não 

pensa em nada mais e aí, eu posso te mostrar o que é.  A consciência efêmera está ocupada pela voz, o mental 

está ocupado pelas palavras, e durante esse tempo o que é, é. É uma distração, um outro jogo.  Mas esse jogo é 

mais capaz de colocar fim ao jogo. 

 

Como você o disse, apesar do fato de que você esteja incomodada, o importante não é o incômodo.  O 

importante não são os conceitos. Eu me dirijo, como eu o disse, através da pessoa. O que é incomodado é a 

pessoa, o que sente outra coisa do que o incômodo é o que está por trás da pessoa, ou dentro.  Em termos de 

movimento, porque é a coisa que melhor poderia explicar, a consciência efêmera se fixa sobre o sentido 

auditivo, a energia, a vibração, nesse momento vosso mental é distraído por minhas palavras. Vocês não podem 

fazer diferentemente, mesmo se vocês não o compreendam, mas é justamente isso que me permite ir através 

do que vocês colocam diante, o personagem, a história, o mental, a dor. 

 

Então, se você tem muitas dores, atenue minha voz, coloque os tampões.  Eu poderia ficar em silêncio, sem 

pronunciar uma palavra, o resultado seria o mesmo, ele seria apenas um pouco mais longo.  Mas o fato de 

ocupar vosso mental e vossos ouvidos os deixa disponíveis.  Essa distração, como eu disse, não é feita 

simplesmente para distrai-los, mas distrair a pessoa, eventualmente golpeá-la, pelas dores, pelo volume.  Mas 

além dessa distração, e graças a essa distração, a gravidade e a Verdade estão aí. 

 

… Silêncio… 

 

Continue. 

 

 

Questão : você pode nos dar uma indicação para fazer a última passagem, no último segundo, antes da 

reversão total ? 

 

Esqueça-se, eu já disse. Não há técnica, isso foi repetido tantas e tantas vezes. É o momento em que não há 

mais referências nem adesões ao que quer que seja em meio ao efêmero, que é visto pelo que ele é.  Nenhuma 

técnica. Não há senão vocês mesmos que podem aceitar soltar, dar esse último passo, sem mudar, sem buscar. 

Vocês devem estar totalmente no instante presente, no silêncio, qualquer que seja a potência de minhas 

palavras ; eu lhes disse que eu ocupo vossos sentidos e vossa cabeça.  Vossa consciência efêmera estando 

voltada para uma tentativa de compreensão ou para uma dor, vosso coração está disponível, para a Verdade, 

para se reconhecer. É simples e fácil.  Qualquer sentimento de dificuldade não vem senão da pessoa que quer 

agarrar, e obter, e apreender. Vocês não podem apreender nada, nada obter em meio à pessoa. Nada do que 

concerne à Verdade. 

 

… Silêncio… 

 

 

Continue. 
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Questão : há quatro anos, após uma intervenção de Orionis, eu vi meu corpo desaparecer sob a cadeira da 

irmã que estava à minha direita.  Meu corpo diminuía a toda velocidade. Eu observei isso sem emoção. E 

subitamente eu me encontrei em meu coração onde eu senti um imenso bem-estar. Eu não tinha mais corpo. 

Depois desse dia eu não ultrapassei esse estado. O que você pode dizer ? 

 

De qual estado você fala ? Você desapareceu, o que você ainda quer viver ? O que você pensa ter ainda a 

viver ? Se você desapareceu, acabou. Viva sua vida, divirta-se, ame e sirva, espontaneamente.  Não busque 

nada para você. A problemática sendo que quando vocês vivem esse gênero de experiência, esse gênero de 

estado, qualquer que seja sua intensidade, qualquer que seja sua alegria, está adquirido. Vocês se 

encontraram, vocês pararam de se buscar. Do que você tem necessidade ?  Esqueça toda demanda de outra 

coisa ou compreensão de outra coisa. Nem mesmo pense mais no que você vivenciou. Não busque se prender a 

esse passado, ele é indelével no presente. A tentação é sempre presente, para todo o mundo, de querer 

reproduzir alguma coisa que passou. O que é passado é passado. O que é, é o que você é. 

 

Há, como você o diz e como eu disse, um antes e um depois, mas entenda bem que o mais importante é Agora, 

HIC e NUNC, como disse o Arcanjo. Todo o resto é acessório, todo o resto não é de nenhuma utilidade para 

você. Tente observar, calmamente, bem colocado, deixando flutuar seus pensamentos e suas ideias para que 

haja um relaxamento. Isso se chama o devaneio ou o sonho desperto.  Pouco importa o que é visto, o que é 

pensado, e aí você constatará que pouco a pouco, tudo se desvanece e se apaga.  Você pode ainda ter o 

sentimento como descreveu a irmã, de ser cada vez menor, até se tornar esse ponto, até que o corpo 

desapareça. O que você quer mais ? 

 

Enquanto esse corpo está aí, enquanto a história está aí, mesmo se você não adere mais, o que você quer fazer 

de mais ou de menos ?  Não faça nada. Seja livre desta experiência, seja livre de qualquer espera, esteja 

disponível. Não para acolher uma experiência, ou do maravilhoso ; a única maravilha, é sua eternidade. Aceite 

isso e veja. Não há nenhum obstáculo. O que você viveu estava fora do tempo, fora de qualquer espaço e fora 

de qualquer conceito, é seu estado natural, mas a partir do instante em que você pensa viver alguma coisa 

mais, você não é mais natural. Você já está em outro lugar, em uma projeção, em um desejo, em uma 

esperança. Não há nada a encontrar nisso, nem nada a buscar aliás. 

 

… Silêncio… 

 

Continue. 

 

 

Questão : o Parabrahman é nossa finalidade, nosso fim absoluto, ou não é senão o início de uma nova 

viagem, de uma nova etapa ? 

 

Mas em nenhum caso o Absoluto pode ser isso. Nem fim, nem partida, nem nova viagem, no Absoluto.  Isso 

concerne à consciência, isso concerne à experiência e não ao que você é. Nunca tente definir o Absoluto 

porque questionando-o, ou definindo-o, ou tentando aí colar conceitos, vocês se distanciam. Vocês não podem 

proceder dessa forma.  Não se interroguem sobre a Verdade, porque a interrogação vai colocar uma distância, 

vai colocar uma projeção, vai colocar uma esperança, e a partir desse instante, ela não pode ser revelada. 

 

O Absoluto é o fim dos conceitos, o fim das histórias, o fim das viagens, o fim das experiências. E como isso lhes 

foi dito, isso não os impede de jogar, mas vocês não serão mais joguetes. Eu sou sem forma e no entanto eu 
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estou aí, em uma forma. Não há nenhum incômodo. Como isso foi dito, mas não faça disso um conceito, o 

Absoluto é todas as consciências, tudo é UM.  Não há nada mais.  Simplesmente, neste mundo, aí onde vocês 

estão, os sonhos se misturam, dando a impressão das relações, das diferenças, das formas diferentes, das 

expressões diferentes, dos sexos diferentes, das infinitas formas de consciência. Há a mesma qualidade de 

consciência em tudo o que é manifestado, mas vocês são anteriores à manifestação, e tudo o que vocês veem, 

aqui como em outros lugares, são apenas jogos. 

 

O Absoluto não tem nenhum projeto, ele não pode tê-los.  E é exatamente na Verdade que vocês são também 

todos os « eu » e todas as consciências, uma vez que não há senão uma.  É como se a célula do fígado pedisse 

para ser a célula do coração. Certamente que há funções diferentes, químicas diferentes, um conjunto de 

sucos, de nutrições diferentes, um conjunto de elementos diferentes, há até mesmo gênios que prefiguram a 

forma, mas vocês não são nada de tudo isso, vocês simplesmente estão no interior.  Mas esse interior, vocês 

podem se aproximar dele pelo Coração do Coração, e somente por aí, mas mesmo isso deve ser deixado. 

 

Há os últimos marcadores de manifestação, mas vocês são todas as manifestações. Vocês são Deus, vocês são a 

Fonte, vocês são o grão de areia. Vocês são todos os sóis da criação em qualquer universo, multiverso ou 

dimensão que seja. Vocês não podem compreendê-lo, nem mesmo aceitá-lo, é impossível, vocês podem 

apenas verificá-lo. E uma vez que é verificado, vocês estão tranquilos, aconteça o que acontecer. Não são mais 

vocês que dirigem a vida, nem o ego, mas é a vida que os conduz. É isso « ter a fé como um grão de mostarda ». 

Eu diria mesmo, e sobretudo no Ocidente, que algumas preces não são senão distanciamentos. 

 

Todo o mundo não é, em meio a um personagem, Hildegarde de Binguen, aceitem isso, mas no entanto vocês 

são todos os mesmos. Não há dois, há apenas UM. O dois é o jogo da aparência.  É a consciência que se ama a 

ela mesma, que se prova, e eu diria também que é a consciência que se joga  por si mesma. Porque há 

realmente, além deste mundo, um gozo à manifestação, um gozo à forma. Mas vocês são todas as formas, 

mesmo sendo sem forma.  Como vocês querem ser todas as formas se vocês são tributários de uma forma ou 

de uma consciência ? 

 

… Silêncio… 

 

Continue.  

 

 

Questão : você falou de urgência ; ela está ligada ao fim da Kali Yuga, e por que ? 

 

Mas a urgência não é contingenciada pelo fim de qualquer mundo que seja, por qualquer acontecimento que 

seja. Há urgência. Se eu lhes disse isso, não é em relação ao tempo, é em relação ao instante.  Esse corpo é 

sofrimento, vocês todos o sabem, nós todos o sabemos.  Um dia ou outro ele se torna sofrimento. Ele não é 

eterno. O que vocês fizeram para estar nesse sofrimento ? Vosso karma ? A realidade da vida ? Mas se são 

tolices. São os condicionamentos. Tudo isso resulta da identificação ao corpo, à história, à forma. 

 

Além da refutação, essa noção de urgência não está ligada ao tempo, ela não está ligada ao desenrolar dos 

acontecimentos, porque não há nada mais urgente e essencial do que isso. Qualquer que seja o dia de vossa 

morte ou o dia da morte, aparente, desta Terra. Nada morre, isso lhes foi explicado, pelas palavras, pelos 

conceitos.  A Terra muda de densidade, vocês também, mas aí não é o essencial, exceto para aquele que se 

prende à sua pessoa, à sua história. Mas é a mesma coisa a cada  vida, a cada vez que vocês recomeçam, o 
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medo da morte, a negação, e é sem fim. É nisso que há urgência. Havia a mesma urgência em meu tempo, e 

essa noção de urgência desaparecerá somente quando o mundo desaparecer, como qualquer mundo.  A 

consciência « eu » é um jogo. É um jogo que se joga, em toda parte. Para a consciência, qualquer que ela seja, 

ela não pode conjeturar a a-consciência. Somente a Verdade o pode, somente vocês, o podem. E para isso 

vocês estão sozinhos, não há ninguém mais, não há guru, não há salvador, não há mestre. 

 

A Verdade dá medo enquanto ela é um conceito, enquanto ela se resume a ideias, vagas. O ego, a pessoa, 

sempre terá medo. Isso vem da identificação. Desidentifiquem-se, sem nada recusar, e vocês estão livres.  É 

simples, se há esforço, isso não é a Verdade. Ainda uma vez, todo o mundo não é capaz de exercer essa tensão 

para o abandono de Hildegarde, ou de outras irmãs, todo o mundo não pode ser uma Ma Ananda Moyi em 

manifestação, mas desde que vocês ultrapassem a pessoa, as ideias, os conceitos, as crenças, vocês são o 

mesmo que o Cristo, Ma Ananda, que o universo inteiro, qualquer que seja a presença, ou não, do corpo. É não 

sendo nada que vocês são tudo. 

 

Ora o ego tem necessidade de dizer eu quero tudo, mesmo se é dito de outra forma. Ele é ávido, ele tem 

necessidade de marcadores, ele tem necessidade de um contexto, de uma história, de uma lógica, mas vocês, 

vocês não são nada disso. Vocês são a Verdade inefável da Morada da Paz Suprema, se apoiando no Absoluto 

para entrar em manifestação.  O obstáculo, eu já disse, é a pessoa, a identidade, a história, os conceitos. Sejam 

livres. Desembaracem-se de tudo isso, isso não lhes serve para nada. Não são senão os testemunhos do medo e 

da acumulação de conhecimentos.  Aceitem que vossa pessoa não pode conhecer a Verdade, em nenhum 

momento. 

 

Verifiquem por vocês mesmos essa atitude. Verifiquem por vocês mesmos o que se produz quando vocês não 

aderem mais às crenças, ao corpo, às ideias, às histórias.  Se vocês querem ser a plenitude, esvaziem-se de tudo 

o que os entope.  O Cristo lhes disse : « Eu virei como um ladrão na noite », « Vigiem e orem », « Mantenham 

vosso templo limpo ». Sejam o Templo nesse saco de carne.  Esse Templo, é uma noção sagrada, não vejam aí 

uma construção, é o templo interior. 

 

Quando eu dizia, estando encarnado : « Repousem aos pés do Satguru », isso não era uma noção de adorar, de 

imitar, era verdadeiramente ficar tranquilo, pois tudo se fará naturalmente. É além de qualquer palavra, de 

qualquer conceito.  Olhem as estratégias do ego, da pessoa, mesmo aperfeiçoada, mesmo vibrante. Ela estará 

sempre prestes a tentar encontrar marcadores, pontos de comparação, com o outro, com as experiências 

passadas, com os escritos, breve, de manter a todo custo a história. Descobrir a Verdade não suprime vosso 

corpo, mesmo quando ele desaparece. Isso lhes permite simplesmente não serem mais afetados nem 

perturbados pela Ilusão, por isso que apenas passa. 

 

… Silêncio… 

 

Continue.  

 

 

Questão : quando querem me impor alguma coisa, eu me bloqueio e eu não chego a controlar minha reação. 

Eu sei que é minha pessoa e não eu ; apesar disso, mesmo me repetindo « eu não sou essa pessoa », isso não 

é suficiente para me fazer soltar. Você pode me ajudar ? 
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Se eu  compreendi bem, você se repetiu « Eu não sou esse corpo ». Eu jamais disse « Eu não sou essa pessoa ». 

Evidentemente que você é uma pessoa, uma vez que você se apresenta ao mundo com uma aparência, uma 

forma. Você não é esse corpo, você não é somente essa pessoa, mas você é obrigado a constatar que há uma 

forma que está aí. Você é bem obrigado a constatar que um dia você apareceu, sem ter pedido nada. Eu 

perguntava sempre, quando estava encarnado : « Vão à fonte, quem eram vocês antes de vosso nascimento ? 

Quem pode responder ? ». Ninguém jamais me respondeu. Mas não era para nada que eu colocava essa 

questão.  Não era para ter uma resposta, uma vez que vocês não podem ter resposta, era para atrair a atenção 

sobre o fato de que antes de nascer, qual era o sentimento de existência do mundo ou de uma pessoa.  O 

sentido e a ideia de ser uma pessoa aparece entre quatro e cinco anos, e desaparece com a morte, desse corpo 

e da pessoa. 

 

Isso que você fala aqui, é um reflexo de defesa sobre o qual você não tem nenhum meio de ação. Aliás eu 

acredito que os seus psicólogos sábios chamam isso o inconsciente ou o subconsciente. E aliás, em seus países 

ocidentais, vocês se encarregaram desse subconsciente e do inconsciente para ser a causa de tudo.  Mas não, a 

causa de tudo, é o corpo, é a própria consciência. Portanto eu não posso te ajudar, não há técnica. A melhor 

das técnicas, que não é uma, é : você ver isso mas você não pode fazer nada. 

 

Então aceite que você não é esse corpo, nem essa história, e que há uma pessoa que joga esse jogo. Coloque-se 

no observador, sem querer agir, sem querer fazer. Você já viu, você tem talvez as explicações e, como você o 

diz, está sempre aí. Portanto o que fazer ? Nada a fazer. Apenas ser, atravessado por isso. Se você se opõe, 

sobretudo que você viu, você vai reforçá-lo. E é isso que cada um de vocês vê permanentemente, na vida, em 

todas as circunstâncias.  Quando o problema é supostamente inconsciente, vocês buscam elucidá-lo, ou seja 

compreendê-lo, porque vocês pensam que compreendendo, isso é elucidado e que vai desaparecer. Mas 

quando vocês resolvem uma equação matemática, há alguma coisa que desaparece ? Não, vocês obtém um 

resultado. Mas o objetivo, aí, não é o resultado, é a superação da equação, e você não tem nenhum meio em 

você para fazê-lo. 

 

É necessário você atravessar isso, aquiescer a isso, porque muito simplesmente você não é isso. Isso é efêmero, 

isso não pode durar senão até sua morte. Eu concebo perfeitamente que isso possa estar te aborrecendo, no 

que é para viver. Você pede um conselho, enquanto você diz a você mesmo que você se antagoniza assim que 

você tem um conselho. Se você vê isso, acabou. Aceite o ridículo desse efeito espelho que você mesmo 

pronuncia. Você apreendeu, inconsciente ou conscientemente, você viu o problema, e portanto você quer o 

resultado.  Se você quer o resultado em meio à pessoa, há psicólogos, terapeutas para isso, mas haverá sempre 

uma pessoa. Qual é seu objetivo ? 

 

Quando você me diz que tudo o que vem a você e que é dado a você do exterior o antagoniza, aceite também 

que você deve mirar contra a pessoa, contra a história e contra esse corpo.  Não batendo nela, não a 

recusando, mas vendo-a pelo que ela é. Enquanto a pessoa está aí, na frente da cena, não há nenhuma espécie 

de liberdade. Mas o fato de ver o que surge do inconsciente ou do subconsciente, já te mostra que sua 

consciência está relaxada. Ela não está mais fixada, agarrada, apegada, à história. Isso foi visto, você viu a 

história. Você não pode se desembaraçar disso em meio à história. 

 

Quando eu digo que é necessário atravessar, é ver e aquiescer. Isso quer dizer relaxar a pressão da atenção e da 

consciência sobre o mecanismo que foi visto. Certamente você vai vê-lo retornar e retornar, mas se você 

permanece tranquilo, sua consciência não será mais conduzida por isso e você constatará então que as 

manifestações disso vão se desvanecer e se distanciar. Sua consciência não será mais levada, o que você é, não 
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mais.  Não esqueça de que não é a pessoa, mas você que joga o jogo da consciência.  A pessoa jamais entregará 

as armas ; até a morte ela está aí.  Ser liberado da pessoa não quer dizer que a pessoa não está mais na 

frente.  Quem comanda ?  O inconsciente ? O subconsciente ? O ego ? Quem dirige ?  Não para controlar, mas 

quem mantém o volante ? Quem é você ? Nisso você já vê a Verdade. 

 

Quando essa questão é colocada a você : « Quem sou eu ? », você não pode senão constatar que o único capital 

que existe antes de qualquer conhecimento, e prévio a qualquer conhecimento, é o « eu sou ». Você não pode 

negar que você é, mas o que é que é ? O que está no corpo, o que foi confinado. Mas você é a Liberdade, você é 

a Verdade, então como você resolve essa equação ?  Você viu os termos da equação, você vê o resultado, mas 

você deve se situar acima. Porque em definitivo, qualquer que seja a equação que se resolve entre o consciente 

e o inconsciente, você não é nem um nem o outro. São simplesmente ferramentas do jogo. Você nunca será o 

que se manifesta em ideias, quanto mais em conceitos, ou no que quer que seja. Você não pode se apreender 

de nada. Tudo o que é apreendido é falso, essa palavra « apreender » é empregada em todos os sentidos do 

termo. 

 

… Silêncio… 

 

Continue. 

 

 

Não há mais questões escritas. 

 

Então continuemos. 

 

 

Questão: eu quis tentar passar através de sua voz, e em um momento, eu tive vontade de passar além da voz. 

Eu não sabia como fazer, se passou alguma coisa e eu me encontrei no silêncio.  O resto de sua intervenção, 

estava negro diante de mim. Eu estava em um estado de bem-estar e de silêncio, eu não sentia mais meu 

corpo, mas eu sentia profundamente meu coração. Ainda eu sentia o coração ; mesmo durante a pausa, e 

falando com os outros eu estava em um estado de alegria. No retorno, eu queria refazer a mesma coisa, mas 

isso não se reproduziu. 

 

Mas você foi apanhada na armadilha. Assim que você quer refazer a mesma coisa, você coloca a distância. É 

sempre semelhante com todos os estados. 

 

 

Questão : eu compreendi depois, quando você o explicou. O que se passou quando eu vivi aquilo ? 

 

Ela quer saber o que ? 

 

 

Questão : o que se passou quando ela viveu aquilo. 

 

E aí está, você retorna ao passado. Esteja disponível. Não busque reproduzir, deixe ser. Isso foi vivido, o corpo 

desapareceu, não havia mais conceitos, restava o ponto central, a Paz, a Alegria, o coração, o Amor, chame isso 

como você quiser. Você portanto pôde verificar, por você mesma, que o Amor não tem necessidade de forma 
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nem de conceitos. Mas aí onde você se engana, é pensando, mas como todo o mundo o faz, poder reproduzir 

esse estado. Você não pode reproduzi-lo, ele lhe foi mostrado porque é o que você é. Aceite-o, mas não 

recoloque a pessoa que vai se apreender da experiência para tentar revivê-la, porque você não a reviverá 

nunca, nessas circunstâncias. 

 

É necessário que o que você chama experiência, lembrança, memória de um momento como esse, esteja 

presente.  Não pela vontade de reproduzi-lo, mas pela aceitação de que o que se produziu em um dado 

momento, está sempre ali.  Não há esforço a fazer. Aliás você viu bem, que é quando você cessa todo esforço 

que isso se produz, que isso cai de cima.  Esteja simplesmente tranquila, não peça nada, não busque nada, não 

espere nada. Sem isso há projeção. Isso é. Se isso foi, uma vez, isso é sempre, quer vocês tenham a percepção 

disso, a consciência ou não. Vocês não têm de buscar reproduzir o que se passou antes, vocês devem esquecer 

os marcadores, sejam eles um momento passado maravilhoso. Ele está fora do tempo, é a Verdade.  Isso não é 

uma experiência passada, é a pessoa que diz isso. 

 

Aí também, é o mesmo mecanismo que é verdadeiramente astuto, é querer, quando vocês vivem alguma coisa, 

reproduzi-lo. É sempre semelhante com a pessoa. É semelhante com a alimentação, é semelhante com o sexo, 

é semelhante com as ideias, é semelhante com tudo.  Esqueçam isso.  O hábito está ligado à pessoa. Os hábitos 

estão bem para viver neste mundo, mas não para encontrar o que vocês são.  É um reflexo normal, nós todos o 

tivemos, de querer se agarrar a um momento passado. Mas mais esse momento passado se distancia no tempo 

linear, mais vocês lamentam, sobretudo se vocês o perderam.  Mas é justamente o pesar, porque vocês 

olharam para trás, que os impede de viver imediatamente em eternidade. Vocês fixaram a experiência no 

passado e portanto, vocês a prenderam à história. Porque há a história, mesmo se não há mais pessoa.  A partir 

do instante em que vocês falam  de uma coisa passada, vocês estão apanhados na armadilha, portanto 

posicione-se, fique tranquila, não espere nada, não projete nada, nem mesmo pense mais nisso.  Porque se 

você pensa nisso, você cria uma distância com isso, ora isso está sempre aí, imediatamente. É a pessoa que faz 

obstáculo. 

 

… Silêncio… 

 

Nada do que foi vivido nesse nível está perdido. Se isso se produz em um instante, em um dado momento, isso 

está sempre presente, quer vocês tenham consciência ou não. É semelhante para o Absoluto, é semelhante 

para o Amor. Quer vocês o recusem ou não, sem Amor, nenhuma vida, nenhuma experiência, aqui ou em 

outros lugares. Você não pode sentir o que você é, você o é. 

 

… Silêncio… 

 

Outra questão ? 

 

 

Questão : uma pequena piscadela : eu encomendei para você um pacote de bidis. Ele não chegou ainda, por 

isso eu não pude depositá-lo sobre essa mesa. 

 

Eu te agradeço. Mas ainda é necessário que este corpo emprestado o suporte. 
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Questão : quando se está no Amor incondicional, quando se é Amor incondicional, não se sente mais nada, se 

é, muito simplesmente ? 

 

Bravo. O Amor incondicionado, vocês podem vivê-lo depois da Infinita Presença e o Samadi. O melhor exemplo 

que eu posso lhes dar é Ma Ananda Moyi. Ela se ocupava exclusivamente do que ela era, mas isso não é 

possível para todo mundo. Olhem, eu, era liberado, tive filhos, uma mulher, um trabalho, empregados, e no 

entanto era liberado. Qual é a questão que você coloca ? Repita-a. 

 

 

Questão : se eu compreendi bem, quando se está no Amor incondicional, não se está « em », se « é » o Amor 

incondicional. 

 

Está melhor. Grato. 

 

 

Questão : se é, muito simplesmente. 

 

Sim.  

 

 

Questão : quando você era liberado vivo, você era também esse Amor incondicional. 

 

Mas todo o mundo o é, o raminho de erva também, não há diferença. Falou-se a vocês, eu creio, dos devas 

criadores. 

 

 

Questão : quando você viveu, casado com filhos, você refletia esse Amor incondicional. 

 

Mas certamente.  

 

 

Questão : você não tem então necessidade de ser como Ma Anada Moyi. 

 

O Cristo disse : « Busquem o reino dos Céus e o resto lhes será dado em acréscimo, que está no seu interior ». 

Depois, a vida passa. Que você seja enfermeira, uma santa, uma mulher do lar, qual a importância ?  Nenhuma. 

O jogo da forma e o conjunto dos Elementos no saco de carne é profundamente diferente para cada pessoa, 

mas quando você encontra o que você é – parando de buscar -, a vida continua nesta forma, e a vida expressará 

o que ela tem necessidade de expressar, mas não é mais você quem dirige, não é mais você quem decide. Não 

há nada a decidir para o Liberado. Certamente que ele decide ir comer ou se lavar, isso concerne ao corpo, à 

manutenção, mas ele não decide nada de sua vida, ele acolhe tudo o que se apresenta. Não há absolutamente 

necessidade de colocar uma vestimenta laranja.  Tudo isso, é o desfile, é a fraude.  Tudo isso são apenas 

guirlandas, ornamentos, seduções, necessidades de identidade e de identificação : « Ele é um Mestre », « Ele é 

um varredor ». enquanto vocês veem isso, vocês não viram a Verdade. 

 

Enquanto vocês consideram que Ma Anada Moyi é diferente de um ramo de erva, da estrela no céu, vocês não 

estão livres.  Vocês estão submetidos ao condicionamento da forma, ao condicionamento da manifestação, ao 



142 
 

condicionamento da energia, da vibração.  Há sempre um instante, na história linear da pessoa ou do tempo, 

em que a vida lhes propõe, de uma maneira ou de outra, de todas as maneiras possíveis, eu diria, de serem 

livres. Não há nenhuma obrigação. Sejam naturais, espontâneos e livres, o que vocês não podem ser assim que 

vocês se põem um objetivo.  E os objetivos, em vossa vida, e os filhos, o trabalho, as posses, isso concerne à 

pessoa.  Quando eu disse que eu trabalhava, que eu tinha uma empresa, é que quando eu fui liberado isso me 

impediu de trabalhar, de fazer amor, de comer ? Isso tirou a necessidade de me lavar ? Não, são os imperativos 

ligados a essa matéria, aos quais vocês são obrigados a se curvarem, vocês não têm escolha. E é justamente 

quando vocês veem isso que vocês estão livres, não antes. 

 

Vocês estão presos no jogo do personagem. Vocês aderiram tanto ao fato de ser um homem ou uma mulher, 

como a uma família, como a um trabalho, que isso se torna o objetivo de vossa vida. Sustentar vossas 

necessidades e às necessidades da família, e também agora às necessidades do Estado, às necessidades de 

todos aqueles que têm necessidade de vocês. É sem fim, e isso só pode terminar mal, isso. É por isso que foi 

chamado a Kali Yuga, a era da confusão. Porque todo mundo perdeu o que ele é.  Ele acredita ter perdido, 

porque ele está ocupado com outra coisa, mas vocês podem muito bem ser a Verdade e estarem ocupados com 

outra coisa. Mas o que é prioritário ?  não é porque há um que não há o outro.  A consciência está seduzida 

pela manifestação, da mesma maneira que vocês estão seduzidos por uma energia, por uma pessoa. Isso, isso 

não parará nunca.  Com a idade, há outras seduções, outras atrações. 

 

Não é questão de se tornar ermitão, de se confinar, exceto se a Luz os chama a isso, mas não são vocês que 

decidem.  Ma Ananda não decidiu passar e ser Ma Ananda. Então certamente, aqueles que tiveram êxito em 

suas vidas têm a impressão de que eles escolheram, mas eles tiveram êxito em suas vidas, mas não a 

Vida.  Qual é vosso objetivo ?  Se o objetivo é a Verdade, vocês não têm nada a manter como 

objetivo. Conservem vossos objetivos sobre o que vocês fazem neste mundo, sabendo que não são vocês que o 

fazem. Enquanto vocês acreditam que vocês o fazem, vocês não veem o ator, vocês não estão no observador, 

vocês são o jogador. 

 

Quando o espectador, o observador, vê o jogador, é que o jogo para por isso ? Não, porque o espectador pode 

aplaudir, e depois em um dado momento, como eu disse, vocês saem do teatro e o que lhes aparece ?  Que 

jamais houve teatro. Portanto, vocês nunca saíram do que vocês são. Não há nem testemunha, nem 

observador, nem « eu sou », nem si, nem mundo que prende. E aí, vocês são livres.  Vocês não se colocam 

mesmo a questão do Amor porque é o que vocês são, como você disse. Passem da distância à coincidência, à 

sobreposição. Não há nada a descartar, uma vez que ser nada, é ser tudo. E eu diria : seja nada, é tudo. Isso não 

é um simples jogo de palavras. 

 

 

O tempo atribuído acabou. 

 

 

Eu me expressei mal. Eu queria dizer que simplesmente o Amor incondicional tem diferentes faces, diferentes 

modos de expressão, é tudo. 

 

Grato. 

 



143 
 

Eu terminarei justamente me apoiando sobre o que você acabou de dizer. Nunca há alguma coisa que é mal 

expressada. Se isso foi expressado assim, é que para você isso tem um significado. Aí também, vão além das 

palavras e das fórmulas. Vejam o que está por trás das palavras. 

 

Então meus caros irmãos e irmãs, Bidi os saúda. 

 

*** 

 

Tradução do Francês: Ligia Borges 
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OMA - Q/R - Parte 3 - Abril 2017 
 

Então caros amigos, me traz alegria de novo estar com vocês em nossa humanidade, a fim de trocar sobre isso 

que vocês têm a perguntar. Eu lhes apresento, primeiramente, todas as minhas bênçãos, eu espero também 

que vocês tenham digerido bem, se eu posso dizer, tudo que foi dito na história dessa terra e que está se 

produzindo, que começou, é claro. Então, é claro, Maria lhes deu os elementos importantes, eu creio que os 

povos da natureza também, pois nós veremos se vocês têm também as questões em relação a isso. Eu tenho, 

quanto a mim, duas ou três pequenas coisas a dizer, mas que eu direi na medida das trocas, se vocês quiserem. 

Então antes de começar, nós faremos alguns instantes de recolhimento, de comunhão, de coração a coração, 

em silêncio. 

 

...Silêncio... 

 

Então nós poderemos agora começar a trocar. Eu lhes escuto. 

 

Questão: é um sonho: eu vi uma pequena aranha suspensa no final de seu fio, eu a coloco para fora, de novo 

eu vejo outras no final de seus fios. Eu as coloco em plena luz e elas desaparecem. Eu saio na rua e encontro 

meu pai que é um mendigo. Eu entro em minha casa, meu companheiro chega e ele igualmente se tornou um 

mendigo. Ele passa a noite comigo. Esta noite eu dormi com a Luz no interior e eu me despertei com a Luz em 

mim. 

 

E isso é um pedido de interpretação, é isso? 

 

Questão: exatamente. 

 

Então, as aranhas, sobretudo suspensas por um fio, é tudo o que obstrui o mental, tudo o que obstrui os 

funcionamentos da consciência em relação às memórias, às feridas, às cicatrizes. Então o fato de retirar da sua 

casa as aranhas no final de um fio significa que você tem liberado alguns engramas inconscientes que eram, 

portanto, poluentes, se eu posso dizer, no seio de sua vida. 

 

Em seguida, como você explica, voltando na sua casa, você vê seu companheiro, mas também seu pai na rua, 

quer dizer que aí você percebe que vê uma polaridade masculina, e essas polaridades masculinas estão sem 

casa, você disse a você mesma – são os mendigos, quer dizer sem domicílio fixo - e, portanto, ver esse 

masculino... Você sabe que nos sonhos, o pai, o companheiro, não é sempre o verdadeiro pai ou companheiro. 

Nesse sonho simbólico, a casa é você, as aranhas são o que obstruem em alguma parte o funcionamento de sua 

consciência pelos hábitos, as memórias ou as feridas e você percebe que reencontra seu Masculino sagrado e 

nesse momento você está na Luz. 

 

Há então uma realização que é feita através disso, do Androginato Primordial, quer dizer que foi equilibrado o 

Feminino sagrado e o Masculino sagrado em você. Eis porque havia a Luz e que estava aí ainda no despertar. O 

fato de ter se livrado dos engramas que estavam aí no inconsciente lhe permite encontrar o equilíbrio entre os 

dois polos, Masculino e Feminino sagrados, eis o que quer dizer seu sonho. 

 

Vocês perceberam, aliás eu creio que Maria lhes falou, vocês terão sonhos que são extremamente significativos 

e esclarecedores, não sobre o futuro, não sobre o que vai acontecer, mesmo que muitos irmãos e irmãs 
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sonhem os eventos que concernem à Terra, aí estão os eventos em relação a vocês, quer dizer, que sua 

consciência os coloca quando vocês desapareceram, os sonhos que expressam o trabalho alquímico do Ser, da 

Luz, esta alquimia que se desenrola atualmente, totalmente entre tudo o que é efêmero e tudo o que é eterno. 

Então é normal que alguns elementos, pela Luz, independentemente de toda vontade de sua parte, sejam 

vistos e atravessados, e o sonho é o momento onde isso pode ser visto e onde isso pode ser atravessado sem 

que o mental se aproveite, é isso. 

 

Então os sonhos vão se tornar cada vez mais lúcidos, vocês irão mesmo, se eu posso dizer, ter as visões, os 

sonhos acordados, quer dizer as imagens que vão chegar, que não estão aí para manter uma imagem qualquer, 

mas que são diretamente o testemunho da liberação desses engramas. Vocês veem? E isso, isso faz parte... já 

desde numerosos meses, mas aí com uma acuidade que desde o inicio dessa semana que começou, sobretudo 

pela intervenção de Maria e de Miguel, e do Cristo que vieram lhes dar, de qualquer forma, os elementos 

essenciais. Então tudo que se revela em vocês como no exterior de vocês, em seu corpo também, passa... eu já 

os preveni no mês passado, não é? Então, outra questão. 

 

 

Questão: você pode nos explicar o que é “falar em línguas”? 

 

Oh, é a glossolalia (NT.: suposta capacidade de falar línguas desconhecidas quando em transe religioso, como 

no milagre do dia de Pentecostes), quer dizer se expressar em uma língua que não vem da estrutura cerebral, 

que não é reconhecida em relação à língua conhecida, mas falar em línguas, são as sílabas que não são 

necessariamente referenciadas nas linguagens conhecidas. É claro, há o falar em línguas um pouco 

surpreendente, vocês têm os seres que voltam de um estado particular e que se colocam a falar uma língua 

morta, por exemplo. O falar em línguas não é uma linguagem estruturada destinada a ser ouvida pelo cérebro e 

ser decodificada enquanto tal – por exemplo, falar em línguas pode ser também um canto espontâneo -, são os 

sons que saem que têm a particularidade de colocar em vibração seu coração. Vocês podem tê-lo, é claro, 

vocês sabem, com a música, com as energias, mas aí é um Verbo criador que se expressa. 

 

Então não busquem as analogias com as línguas extintas ou um significado além da ressonância vibral, porque é 

o Verbo. O falar em línguas não é, senão, a manifestação do Verbo, então os sons são acompanhados da Luz 

adamantina nesse caso aí. É isso o falar em línguas, e isso faz efetivamente parte dos carismas inumeráveis que 

vocês descobrirão nesse momento, como viveram os apóstolos, salvo se vocês, vocês o vivam antes mesmo da 

Ascensão finalizada, quer dizer, antes também da descida completa do Espírito santo que era representada (na 

época, hein, não disse hoje) pelo Pentecostes; são as línguas de fogo que se colocam sobre a cabeça dos 

apóstolos. E, aliás, é uma expressão que vocês começam a entender desde alguns meses em relação ao que nós 

chamamos “línguas de fogo” ou centelhas, pouco importa, é ainda, uma vez mais, uma representação, mas isso 

corresponde à realidade do Espírito. 

 

Outra questão. 

 

 

Questão: é um sonho. Eu andava na floresta próximo daqui, no alto do caminho eu parei para admirar a 

paisagem, de repente eu vejo no céu uma grande nave alongada, de cor cromo brilhante, que se dirige em 

direção a mim a toda velocidade. Parece muito possante, mas eu não me movo, e ela entra na terra diante de 

mim. Depois eu me encontro flutuando no espaço. Diante de mim um leque gigante me aparece como sendo 
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todas as possibilidades. Eu sinto então uma grande paz e uma neutralidade. Esse sonho foi muito intenso, 

você teria uma interpretação a me dar? 

 

Oh, é muito simples, você viveu durante esse sonho (isso que você chama esse sonho), a Infinita Presença. O 

sentimento de Paz que você descreve é o testemunho essencial da Infinita Presença, porque é uma Paz que não 

há outra igual. É claro, ela é sem objeto e sem sujeito, mas é uma Paz que tem uma qualidade, eu diria, sobre a 

consciência, que é profundamente diferente. Agora, a nave está diretamente ligada à influência energética, 

vibral, como você diz, você vê uma nave cromada que entra na terra – é claro, isso não é nenhum problema na 

matéria desde agora; não anteriormente. Vocês sabem, aliás, que os Arcturianos entram nos vulcões sem 

nenhuma dificuldade, os Vegalianos também, e que eles dominam totalmente, mesmo que eles sejam 

carbonados, a passagem do carbono ao silício, quer dizer 3D-5D instantaneamente, e vocês sabem bem que a 

matéria não representa um obstáculo para a 5D, não é? 

 

Então há uma ressonância com uma das linhagens que se revela assim, mas o que você viveu é o mais 

importante, quer dizer como você disse, a nave descendo diante de seus pés, alguns metros sob a terra, então 

isso reenvia à sua linhagem de Terra e à ativação de sua linhagem de Terra que permitiu viver a Infinita 

Presença, tão simplesmente. E, aliás, você deve constatar – ah, ela não está aí, eu creio, a irmã – você deve 

constatar que desde que esse sonho aconteceu, que você definiu como muito forte, as mudanças vão ser cada 

vez mais rápidas no nível da materialidade de sua vida, quer dizer também seu corpo, como o seu ambiente, 

porque desde o instante em que a Infinita Presença é vivida atualmente – vocês sabem que não era o caso 

quando isso foi vivido nos anos 2013-2014, porque nesse momento havia a armadilha do orgulho espiritual, 

hoje esse não é mais o caso – e desde que vocês vivam a Infinita Presença, quer dizer que sua preparação 

pessoal para a Ascensão está terminada. O que quer que vocês digam, o que quer que vocês pensem, é 

específico disso. 

 

Quando você vê o corpo que diminui, quando você vê o leque de todas as possibilidades e a Paz está aí, 

qualquer que seja a forma que isso toma, um sonho ou outra coisa, é a Infinita Presença. Eis o que essa irmã 

viveu. 

 

Outra questão. 

 

 

Questão: é necessário, para ser liberado, passar pela etapa onde, no centro de uma esfera nós temos a visão 

de todas as possibilidades? 

 

Não, alguns não veem, eles desviam, eu diria, da Infinita Presença, e passam imediatamente ao Absoluto. Mas 

lembrem-se que se vocês são liberados vivos, devem observar as mudanças extremamente profundas, mesmo 

da consciência efêmera. Ele não pode mais ter qualquer reclamação, não pode mais ter o menor julgamento 

expressado, e não pode mais ter raiva, ele não pode mais ter estado emocional exuberante. Há os 

testemunhos, os marcadores da liberação. 

 

A vantagem de ver essa esfera, é que aí vocês têm verdadeiramente os efeitos que são mais diretos e uma 

certeza mais evidente, se eu posso dizer, mas mesmo no nível do Absoluto, se vocês vão diretamente como foi 

esse o caso na época com a Onda de Vida, evidentemente vocês não podem dizer que estão iguais no retorno. 

As mudanças são permanentes e a liberação vai também liberar, se eu posso dizer, todos os engramas que 

estavam ainda presentes no nível inconsciente. Isso não se faz de maneira espontânea, porque mesmo para 
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aqueles que foram liberados vivos durante o ano de 2012-2013, as memórias não são evacuadas 

imediatamente, elas se eliminam somente agora, mas eles estavam, portanto, liberados vivos. 

 

Hoje não tem duração assim longa, isso acontece no espaço de algumas semanas, no máximo dois meses e 

meio, vocês veem, o que quero dizer é que antes do solstício de verão, todos os processos de consciência, de 

alquimia das duas consciências estarão terminados, Nibiru visível ou não, aliás. Mas como isso foi sugerido, é 

claro, há mesmo assim uma forte probabilidade de que o belo mês de maio, neste ano, seja uma boa hora; 

embora tenha sido falado algo assim do belo mês de maio do último ano e do ano anterior. Agora, e como eu 

disse no ano passado, há as questões de probabilidade; nós sempre dissemos que estava ganho, e desde muito 

tempo, mas novamente, nós descobrimos como vocês, a medida.   

 

Por exemplo, Maria lhes falou da mensagem do Sol, mas também de um evento muito particular sobre a 

consciência, não é? Ela lhes disse que este evento deveria vir de maneira sincronizada, no entanto nós 

percebemos que os maus meninos têm os meios de combater essas radiações, pelo menos em parte, é por isso 

que foi decidido – mas Maria não teve tempo de lhes dizer, porque não era o caso – que finalmente esse 

processo de consciência não será como nós esperávamos, súbito e concomitante em toda parte sobre o 

planeta, mas se relacionará aos lugares que são impactados, porque a difusão da mensagem de Maria desde o 

Sol sobre o conjunto da ionosfera, e nós descobrimos isso ontem, foi amputado de uma certa parte no nível das 

radiações que são emitidas por certas antenas que estão presentes na superfície da terra. Então nós 

procedemos ao contrário, quer dizer que no lugar de liberar tudo, como Maria lhes disse na mesma noite, nós 

fomos obrigados a fazer essa liberação segundo as zonas da Terra que estavam em face do Sol a fim de realizar 

o que teoricamente só deveria ter correspondido à sétima Trombeta, como isso foi explicado. 

 

Mas mesmo pelo processo da consciência, alguns de vocês viveram totalmente, outros viveram em parte, que 

isso seja em sonho, que isso seja pela vibração, que isso seja pelo Manto Azul de Maria. Vejam vocês, nós não 

mentimos, simplesmente nós nos encontramos a cada vez para nos ajustar à energia do que resta desses 

perversos meninos, não é? Mas isso não foi também uma coisa grave, se eu posso dizer, como o que foi 

produzido antes dos Casamentos Celestes relativo à vacina da varíola e os novos vírus que estavam em curso de 

elaboração nesta terra. 

 

Então sim, uma pequena correção nesse nível, o processo não será mais simultâneo, infelizmente, para o 

conjunto do planeta, mas vai generalizadamente ser relativo aos territórios que serão um pouco menores que 

os continentes, mas é indispensável que isso seja produzido por toda parte sobre a Terra antes que o Arcanjo 

Miguel, como ele lhes disse, semeie a Terra. 

 

Se vocês observam o céu e isso que dizem seus observatórios que vigiam os meteoritos, vocês verão que os 

meteoritos são legião a partir de agora. E vocês sabem muito bem que os meteoritos, para afetar a Terra não 

têm necessidade necessariamente de tocar a terra, que isso seja a terra ou a água, mas passando no interior do 

orbe da Terra, mesmo nas maiores distâncias entre a Terra e a Lua, o efeito elétrico dele é bem presente. Isso 

explica também que esses meteoritos que, no momento, a maioria deles não toca a terra ou o mar têm os 

efeitos sobre os continentes devido à modificação da ionosfera. As correntes elétricas passam mais rápido e 

vocês têm, aliás, constatado de maneira muito clara que há os picos neste caso, não de radiações, mas de 

radiações gama ligadas à ionização das partículas que estão presentes na ionosfera, não de maneira uniforme 

sobre a terra, felizmente, mas em alguns lugares e em certas horas do dia. Isto é perfeitamente normal. 
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Esse processo que estava já desencadeado ativando a Merkabah Interdimensional pessoal por intermédio do 

13° corpo, hoje não passa mais somente por esse 13° corpo, pode também passar sobre não importa qual lugar 

de seu corpo, segundo os horários em que vocês recebem isso. Por isso que (é muito simples compreender) 

vocês sabem que têm os órgãos que estão abertos ou fechados, ativos ou menos ativos segundo os horários 

específicos, e é claro, se a radiação chega aí onde vocês estão, por exemplo, em pleno meio-dia isso toca o 

coração, se isso chega às quatro horas da manhã, isso toca o pulmão, vocês veem, cada órgão está receptivo 

numa faixa horária. Não somente o 13° corpo ou as coroas, mas aqui se trata literalmente do despertar do que 

foi chamado os gênios que prefiguram os órgãos de seu corpo como os devas dos quais lhes foi falado. 

 

Então, aparentemente, tudo está prestes, eu diria, a se sobrepor.  Nós já dissemos no ano passado, e, 

sobretudo, eu creio, o Arcanjo Anael havia evocado o processo nele mesmo lhes dizendo que não era linear, 

isso poderia ser um antes do outro, era a sequência lógica, tal como nós esperávamos e tal como nós o 

desejávamos por razões de comodidade, mas isso se produziu um pouco de maneira, não anárquica, mas não 

na ordem linear em que nós tínhamos dado. Mas a finalidade é sempre a mesma, é claro. Isso explica porque 

alguns de vocês começaram a viver o Manto de Maria, um certo número de processos desde ontem ou desta 

noite, mas vocês verão, enquanto conclusão de... digamos uma semana no máximo, porque após o período 

pascal vocês viverão e poderão testemunhar umas em relação às outras de suas vivências e verão que há uma 

muito grande coerência. 

 

Simplesmente essa Graça que nós esperávamos sincronizada, se eu posso dizer, no nível da humanidade, não 

pode se realizar dessa forma, mas se realiza de maneira progressiva, país, continente por continente ou país 

por país, segundo a circunstância. Mas como vocês sabem, desde que nós vimos isso decidimos continuar o 

processo sobre vários dias. A Terra, aliás, respondeu muito favoravelmente e as consciências de nossos irmãos 

e irmãs que foram impactados também. 

 

Então não procurem se vocês não viveram nada ontem ou hoje, isso quer dizer que mesmo aí onde vocês estão, 

sua permeabilidade – independentemente do que foi um pouco modificado pelas radiações das antenas dos 

maus meninos -, está chegando até vocês, mas não necessariamente aí onde isso devia chegar, quer dizer no 

nível do 13° chacra ou 13° corpo, mas bem mais sobre as zonas e horários de abertura no momento em que 

isso se produz para vocês. Vocês veem? E a hora da abertura, é claro, ela é a mesma para todos os irmãos e as 

irmãs encarnados, porque cada órgão tem uma frequência de atividade máxima em certas horas, mas é óbvio 

que cada um de vocês não têm a mesma absorção, por exemplo, sobre o fígado, se vocês têm as pedras, se 

vocês têm problemas hepáticos, se é a hora do fígado quando isso lhes toca, ele vai precisar de um certo 

tempo, se eu posso dizer, da ordem de algumas horas ou alguns dias para que isso surja na consciência. 

 

Isso não muda estritamente nada do que foi dito por Maria, ou o que foi dito pelos povos da natureza, 

simplesmente o efeito surpresa, que nós esperávamos coletivo, está diluído no tempo, é tudo. Então um 

impacto talvez desequilibrador da consciência é sempre forte no nível individual, mas talvez um pouco menos 

violento no nível coletivo. Mas isso não tem nenhuma espécie de importância porque talvez vocês tenham visto 

que essas radiações que são emitidas pelas antenas particulares chegam a bloquear certas informações solares, 

então é muito simples, porque essas antenas, elas não podem funcionar a não ser em determinados territórios 

e durante um determinado tempo, eh bah, nós passamos através desses momentos, eles não podem estar em 

toda parte ao mesmo tempo, mas nós sim, vocês veem? 

 

Então não há nem atraso, nem demora, mas simplesmente um agenciamento um pouco diferente. Mas é óbvio, 

eu havia dito o ano passado quando Anael lhes deu uma cronologia, que esta cronologia não estava 
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forçosamente na ordem, não é, e é exatamente isso que se produz. Mas, no entanto, isso não muda nada no 

prazo Micaélico, se eu posso dizer, na semeadura das águas, porque a semeadura das águas, a priori, deve se 

realizar antes ou durante o período pascal. É uma época importante, vocês sabem, e é independente de 

qualquer religião. 

 

Outra questão. 

 

 

Questão: eu sei que tudo é informação antes de ser matéria; a informação molda a matéria em função de sua 

qualidade, une ou divide a matéria. Qual ação você me aconselha para desprogramar a possível matéria 

manchada e a reprogramar em matéria-luz. 

 

Temos ainda uma irmã que quer agir com sua pequena pessoa e as energias, assim você não vai conseguir. 

Abandone-se à Luz, veja o que há para ver e atravesse isso, não se oponha ou não procure pela dualidade para 

querer se opor a isso que está manchado, como você disse. Você tem empregado a palavra manchada, mas por 

detrás eu percebo um grande medo da sombra, um grande medo da escuridão, um grande medo do que é 

oposto à Luz. Isso não tem nenhuma espécie de importância, abandone-se à Luz, contente-se em ver e, 

sobretudo, tenha confiança na Inteligência da Luz, sobretudo nesse período, e nós temos dito, as coisas lhes 

explodem na cara, remontam sem parar, tudo o que foi visto remonta. Então, se isso remonta, não é para 

apreciá-lo com o ego, ou com o medo da sombra ou o medo de sei lá o que, é simplesmente ficar alinhado no 

Coração do Coração e deixar isso sair, ser visto e evacuado. 

 

Então, é claro, eu creio que vocês tiveram muitas explicações sobre tudo que foi nomeado os pequenos diabos, 

as coisas engramadas, as memórias profundas. Elas necessitam de tempo para remontar por elas mesmas, se 

eu posso dizer, pela ação da Luz. Então se vocês estão no Abandono à Luz e se não há mais o medo, vocês não 

têm nenhuma razão de agir desde a personalidade sobre o que se desenrola, sem isso vocês arriscam – eu disse 

vocês arriscam, eu não disse que não é verdadeiro – porque há, às vezes, a necessidade de entrar na ação-

reação para encontrar a causa específica para agir, mas hoje a Luz lhes pede sobretudo de estar na escuta do 

que se produz e deixar ser o que é para sair. 

 

É claro, se isso sai no nível do corpo, quer dizer um acidente, uma doença que aparece de um golpe, aí ele quer 

melhorar mesmo assim, como nos disse também Bidi, se ocupar “ligeirinho” de seu corpo, não é? Isso que 

efetivamente, no final, não quer dizer nada porque, de qualquer maneira, esse corpo, vocês sabem, se 

dissolverá na Luz, mas para viver este período, eu diria, com toda liberdade de alguma forma e com alegria que 

aí efetivamente não está manchada de problemáticas, não do corpo, mas da personalidade, da história, se 

vocês preferirem, hein. 

 

Então não usem, tanto quanto possível, conceitos energéticos ou outros, você mesmo disse, aliás, o importante 

é a informação, quer dizer, o que entra na forma, isso não é fazer remontar qualquer coisa ou tratar qualquer 

coisa por sua vontade. Nesse nível, vocês não controlam mais nada e é muito bom assim, porque qual é a 

melhor prova de que vocês estão no controle ou no abandono, senão é ver por vocês mesmos que não podem 

mais controlar o que quer que seja? Vocês podem apenas remediar as anomalias do corpo tratando-o, é claro, 

mas sem ir buscar o que não existe. O Amor é suficiente, a técnica é acessória; que isso seja a osteopatia, o 

magnetismo, os cristais, o importante é a qualidade da troca e aquele que emite a informação esteja no 

coração. 
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E, aliás, quando vocês estão no coração, o que quer que vocês façam, as técnicas se distanciam, elas são talvez 

um suporte de vez em quando, mas é tudo. Vocês têm um conhecimento anterior que pode ser utilizado, mas o 

que quer que seja que vocês utilizem, o mais importante é efetivamente a informação, não a energia. Tudo isso 

termina, as histórias das energias, de enviar a Luz e tudo é ainda o ego que quer jogar. Então eu o aconselho, 

sobretudo, nada fazer para agir sobre essas informações, mas se colocar na recepção da Luz sem nada pedir, e 

eventualmente com atenção para ver o que se produz. Mas quando se produz alguma coisa não vá se servir de 

seus conhecimentos anteriores e de suas compreensões para colocar as palavras, as etiquetas ou os 

diagnósticos encima disso. Aproveite, ao contrário, a ação da Luz que esclarece isso para se nutrir dessa Luz, e 

então não mais exercer uma atenção – como nós falamos há vários anos sobre as respostas do coração – mas 

de estar totalmente disponível para o que está para viver. 

 

É isso que nós temos chamado a inocência, a espontaneidade, a humildade, eu não vou voltar sobre isso. 

Porque através da humildade em relação à Luz, vocês compreendem em definitivo que vocês são a Luz, mas a 

Luz, ela nunca tem necessidade de agir, ela “é”. Então, se vocês se servem dessa Luz, salvo se vocês são canal-

terapeutas, nesse momento não há problema, mas se vocês se desviam disso com seus conhecimentos, aí não é 

mais exatamente a Luz, há mesmo assim uma parcela de ego que passa, vocês veem a diferença? 

 

Então, outra questão.  

 

 

Questão: tomar um medicamento por transferência, por exemplo, tendo o produto na mão dominante é tão 

eficaz quanto tomá-lo por via oral? 

 

Isso depende para que. Se for de homeopatia, se é alguma coisa de vibral, é claro que não é obrigado a 

absorvê-lo, mas se é uma informação trazida para uma célula muito específica, vocês poderão colocá-la em sua 

mão o tempo que vocês quiserem, eu penso que isso não terá o efeito da molécula que é necessária no corpo. 

É preciso não confundir o efeito da informação e o efeito da matéria. A informação, como há pouco foi dito, a 

informação se torna matéria, mas não acreditem que a informação se torna matéria imediatamente, não há 

ainda suficientemente... mesmo que seja em super abundância, vocês estão em sobreposição, vocês não estão 

ainda na 5D, quer vocês estejam na rua ou sobre os Círculos de Fogo, hein. Não chegou ainda, me parece, 

porque vocês estão aí.  

 

 

Questão: é tão eficaz quanto tomar por via oral... 

 

Não, certamente não.  

 

 

Questão: se sim, quais protocolos você sugere? 

 

Aí eu não tenho resposta a dar, porque eu disse não. Salvo, é claro, por exemplo, para os remédios 

homeopáticos, os produtos vibratórios, mas o corpo, como disse Bidi, o saco de carne, ele tem necessidade de 

carne, de comida, de elementos constitutivos, isso vocês não podem cortar. Há, mesmo que vocês tenham 

diminuído as necessidades, por exemplo, no nível alimentar, vocês sabem, eu disse e vou repetir, vocês têm os 

irmãos hoje que se empanturram, mas isso é o que? São os medos inconscientes. Então, é claro, eles vão dizer 

que eles amam comer e que é agradável, mas isso são só os medos no estômago e nada mais; eles vão se 



151 
 

conscientizar um dia ou outro, aliás. E, aliás, vocês irão constatar que com a semeadura dos mares e a 

frequência que sobe no nível das radiações, a intensidade das frequências da Terra também, se vocês 

conseguem comer, parabéns. 

 

Se vocês ainda comem e se vocês encontram prazer, isso quer dizer simplesmente que há um medo que está 

em vocês que não foi visto. E, aliás, vocês verão, se vocês prosseguirem dizendo: ”eu tenho fome”, ou 

encontrar prazer nisso, não é que você está impedido de comer, é que o que se produz nesse momento 

necessita que vocês estejam leves em todos os níveis, mas vocês têm o direito de ter as emoções, vocês têm o 

direito de ter os pensamentos, mas vocês têm que observar que estão bem quando não há muitas emoções, 

quando não há muito ruído, quando não há muito mental e quando não há muita comida. Sem isso vocês 

estarão pesados, isso que representa uma resistência à Luz desde agora. 

 

Então, é claro, eu teria bastante coisas a dizer sobre a natureza dos alimentos. Vocês sabem, na época havia 

Anael que falou dos alimentos aéreos. Hoje não é exatamente a mesma coisa. Alguns entre vocês têm 

necessidade de elementos Terra, de carne, outros têm necessidade, ao contrário, de se aliviar, outros têm 

necessidade de certas cores também, que são alimentos importantes, mas tudo isso é diferente para cada um 

justamente segundo o grau de elevação, se eu posso dizer, vibratória de seus órgãos constitutivos. Mas em 

breve vocês constatarão que se vocês continuam a comer, se vocês não veem a modificação desta alimentação, 

mesmo que vocês digiram muito bem, mesmo que vocês não tenham nenhum problema, isso vai começar a 

colocar em vocês sérios problemas para digerir a Luz. É claro, eu já havia dito que era muito bom fazer os 

jejuns, aí eu falo não de jejum, eu falo de diminuição. Então é claro, aqueles que ainda são insaciáveis e todos 

vão lhes dizer que eles não se sentem mal porque eles comem, eu lhes desengano, isso vai mudar muito, muito 

rápido. Mas não somos nós que decidimos, é o encontro da Luz com o efêmero que faz isso. 

 

Vocês viram, aliás, os místicos que não tinham necessidade de comer. Vocês se tornam todos os místicos, vocês 

vivem todos coisas particulares desde agora em seu nível, sem dúvida. Vocês se alimentam de Luz, isso começa 

não unicamente de prana, mas de Luz. Ao contrário, a alimentação de Luz não está ainda suficientemente 

coerente e informada, hein, por isso a mensagem do Sol e a semeadura da água. Aí, a partir desse momento, se 

vocês não observam as mudanças fisiológicas, alimentares, as necessidades, os desejos, o sono, vocês arriscam 

ter problemas de digestão da Luz, vamos dizer, não dos alimentos, mas da própria Luz. 

 

O que é que vai acontecer nesse momento? Vocês sentirão as brutais variações de energia. De um golpe a 

energia cai, como se houvessem falhas, isso sobe também rápido, são os atrasos da ignição, vocês enganaram-

se de combustível. No lugar de colocar a gasolina, vocês colocaram diesel e o motor, ele não aprecia 

verdadeiramente, então vocês terão dificuldade de se mover, vocês constatarão em seu corpo os momentos de 

grande leveza e os momentos de peso. Não é a estase ainda, mas isso corresponde a esse gênero de 

desequilíbrio. 

 

Mas isso, isso vai cair-lhes encima muito rapidamente hein, progressiva ou brutalmente, mas assim nós 

esperamos depois do fim de semana próximo, se isso já não é o caso. Mas não se forcem. Se vocês comem e 

por causa do que eu lhes disse vocês param de comer, vocês não terão resolvido o problema. Esperem, 

continuem como vocês se sentem e verão que haverá um momento em que emergirá da consciência, seja em 

sonho, seja diretamente, seja no nível dos órgãos, mas está, antes de tudo, ligado ao medo.  

 

 

Questão: em qual porcentagem de seres humanos despertos nós estamos hoje? 
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Se excluirmos as crianças e os portais orgânicos, como havia feito na época, vocês são, eu diria, 15 a 20%, é 

enorme. É claro, sobre a totalidade global da terra são muito poucos, hein, com as crianças, os portais 

orgânicos, mas no nível da consciência humana dos humanos-alma, como nós dissemos, é quase praticamente 

20%, nós estamos em 18% mais ou menos, o limite de transição já passou há muito tempo. Por isso que mesmo 

que os irmãos e as irmãs que estão ao redor de vocês não vivam nada no nível vibratório, há mesmo assim as 

revelações que surgem em sua vida, em relação à sua sociedade, em relação às mentiras, neles e no exterior 

deles, tudo isso se desenrola nesse momento. 

 

Outra questão.  

 

 

Questão: Miguel pediu para privilegiar o jejum e a hidratação nesses tempos, é melhor beber muito... 

 

Ele disse nesses tempos, ou ele disse às quintas-feiras? 

 

 

Questão: ele disse às quintas-feiras. 

 

Ah, às quintas-feiras, porque isso não é “nesses tempos”, hein. Mesmo que alguns de vocês efetiva e 

concretamente não tenham necessidade de comer sólidos, mas beber água sim, vocês sabem que é importante 

para atravessar o que vai acontecer. Isso foi dito, aliás, me parece, pelos elfos, de se lavar, eu creio, mas 

também de absorver a água. 

 

 

Questão: é melhor beber muito quando jejuamos? 

 

São jejuns que correspondem há um dia, vocês não estão num jejum seco, ou num jejum líquido que vai durar 

uma semana, mas se vocês respeitam... se vocês estão entre aqueles que reduziram já a alimentação – sem 

procurar fazê-lo -, vocês não têm mesmo necessidade de jejuar, vocês já estão prontos. Ao contrário, para 

aqueles que comem muito, sim, é bom que façam isso, se vocês quiserem passar a noite de quinta-feira bem, e 

efetivamente diminuir seriamente o que lhes entra nesse dia. Mas bebendo muito porque o Fogo Ígneo, como 

o Fogo do Coração consome muita água, em todo caso, enquanto a água não renovada por Miguel no nível das 

Águas primordiais.   

 

 

Questão: Ama, ela está no Si, a Última Presença? 

 

Certamente não, e eu já disse, hein. Como diria Bidi, faça morrer todos os mestres. A maior parte dessas 

pessoas que se tomam por Mães divinas ou por Maria, ainda pior, são tudo menos Mães. A verdadeira Mãe, 

como Ma Ananda Moyi, como outras, como as Estrelas, é claro, tiveram as irmãs que não eram as Estrelas e 

que passaram sua vida a receber os seres, mas elas não tinham necessidade de desencadear emoções como o 

fazem todas essas Mães, um pouco por toda a Europa e na Índia. São os fantasmas, esses seres lhes conduzindo 

no emocional. É claro, eles podem tratá-los, porque eles têm uma energia muito forte, mas esta energia não é 

da Luz, eu lhes asseguro, e isso vocês também irão ver. Eu lembro vocês que nessa época, sobretudo agora, se 
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vocês têm necessidade de encontrar uma Mãe divina, é que vocês não encontraram seu Feminino Sagrado e 

vocês arriscam não encontrar através dessas irmãs. 

 

Esses são seres que necessitam desempenhar um papel, que têm uma avidez espiritual ou material e que se 

apresentam com as vestimentas da Mãe divina, mas não têm nenhuma realidade substancial dentro, é uma 

fraude. Mas se vocês encontram essa fraude e se vocês aderem a essa fraude, é que para vocês é necessário. 

Aliás, eu espero que vocês sejam capazes de fazer a diferença entre a emoção do coração e a vibração do 

coração, não é de todo a mesma coisa. Às vezes lhes dizem, na linguagem corrente: “ah, sim, aí está o coração” 

e vocês têm alguma coisa que sobe, que... mas isso é do emocional, não é do coração. O verdadeiro coração é 

vibral, ele não é emocional, vocês veem a falsificação? Nós insistimos durante tantos anos sobre a diferença 

entre a energia e o vibral, atualmente todo mundo emprega essa palavra “vibral” e “vibrações” para tudo e não 

importa o que, e nesse momento, bem, a confusão é total entre energia e vibral. Tudo não é vibral. 

 

E isso, é alguma coisa que foi utilizada pelas forças Arcônticas em alguns médiuns ou canais para fazer vocês 

acreditarem que as energias que se mobilizavam eram também do vibral; não é verdadeiro. Mas vocês têm 

todas as bases disso, isso foi dado também nos ensinamentos orientais, eu falei também largamente quando eu 

estava no meu corpo e alguma coisa que é muito conhecida: desde que vocês tenham uma emoção, vocês 

dizem que estão vibrando, não é verdade. A vibração não é uma emoção, até prova em contrário. É claro, vocês 

podem ter uma lágrima que corre, mas vocês não são conduzidos por alguma coisa que lhes transborda, ora, 

todas essas irmãs que se tomam por Estrelas, por Maria, elas jogam sobre o que? Sobre a emoção unicamente, 

elas se alimentam de vocês. Então vocês, é claro, há as tais trocas, vocês tiveram as tais emoções, vocês se 

sentem, talvez, tão bem nesse estado, mais isso não tem nada a ver com o coração, há uma confusão que, aliás, 

infelizmente, vai ser cada vez maior, entre o vibral que está ligado à Luz pura e a energia que não tem nada a 

ver. 

 

Vejam, há muitos irmãos e irmãs que hoje estão na confusão em relação a isso, por isso que eles chamam, não 

importa qual a energia, de vibração, isso os faz mais sábios e mais luminosos, mas a energia não é uma 

vibração. Uma energia é qualquer coisa que circula, uma vibração é qualquer coisa que está estática, e isso 

vocês perderam de vista, hein, mesmo aqui alguns de vocês. A única energia que circulava, eu lembro vocês, no 

sentido circulação, então há um ponto de início e um ponto de saída, e os trajetos eram a Onda de Vida. Então 

isso vai ser um pouco diferente com isso do qual lhes falou Maria quando vocês irão receber, se já não foi feito, 

o Manto Azul de Maria. Aí, efetivamente, há uma circulação que se faz desde um ponto de vibração, que é às 

vezes o Canal Mariano, às vezes os ombros, como uma circulação nos membros. Mas essa circulação, vocês 

verão, não tem nada a ver com a energia, mesmo se o vibral está acompanhado nesse caso pela energia, mas é 

totalmente diferente. 

 

Vamos, continuemos. 

 

 

Questão: a noite passada eu fui despertado às quatro horas por uma deflagração na minha cabeça que eu 

associei ao ruído da explosão de uma mina. Tudo estava calmo, eu fiquei acordado até a manhã. Você tem 

uma explicação? 

 

Oh, eu não tenho, mas isso que eu posso dizer simplesmente, isso faz parte das atmosferas que vocês começam 

a viver desde ontem à noite precisamente, hein, no fim da tarde no horário europeu. E isso vai se reforçar, 

todas as noites agora, vai acontecer alguma coisa da qual vocês não terão necessariamente a lembrança, salvo 
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se vocês estão despertos no momento em que isso se produz, mas vocês verão dias depois que vocês se 

sentem diferentes. Ainda não é o que disse Maria, mas são as premissas porque eu lhes disse que isso havia 

tocado alguns lugares do planeta, mas não a totalidade do planeta, então é alguma coisa que vai se reproduzir 

durante vários dias, vocês veem. 

 

 

Questão: existe uma linhagem elefante? Em 2013 em Málaga eu tive uma visão de elefantes que caiam de 

uma colina no mar, era como um suicídio. 

 

Os elefantes, vocês sabem, são as almas se podemos dizer, em curso de individualização. Os elefantes são os 

animais sagrados em diferentes países, e é claro que existem as linhagens elefantes como existem as linhagens 

insetos. Sim, é completamente possível. Oh, não são linhagens tão frequentes como a dos felinos, os 

Arcturianos, Sírius, as águias, os golfinhos e tudo isso, mas é possível, é claro.  

 

 

Questão: você pode dar alguns exemplos de linhagem da Terra? 

 

As linhagens da Terra, por exemplo, todos os povos mesmo que sejam Fogo em sua apresentação, que estão na 

3D Unificada, hein, são talvez ligados ao Fogo como os Arcturianos, os leões, mas há um componente de Terra 

extremamente forte. Então atenção para não confundir, por exemplo, vocês não podem atribuir um sistema 

solar ou uma estrela especificamente a um Elemento. Observem Sírius, vocês têm a água, mas vocês não têm 

só isso. Vocês têm também os felinos, mas como Maria está no nível da água, é claro que Sírius está 

globalmente ligado à Água, mas não exclusivamente. Não há uma adequação total entre tal animal ou tal povo 

estelar e tal Elemento. Em regra geral sim, por exemplo, Altair está ligada ao Ar, o conjunto do sistema solar e 

todas as dimensões que lhes são contidas, mas isso não quer dizer que não há, às vezes, as preponderâncias do 

Fogo, por exemplo, ou da Água, como sobre Sírius. 

 

A origem... aí vocês buscam uma correlação, aliás eu não vejo no que ela pode servi-los nos processo que vocês 

vivem, hein, se não é a curiosidade. Isso não lhes avançará nada hoje, mesmo que vocês vejam as suas 

linhagens. Era apaixonante há alguns anos, porque isso lhes dava um quadro, isso lhes dava também os 

elementos de prova, mas hoje a prova é a Luz, hein, e não a origem galáctica, as linhagens, mesmo as Portas, 

apesar de tudo isso que lhes foi dito que acontece atualmente. O essencial é e permanecerá e será cada vez 

mais a Luz, e a Luz, como vocês sabem, não tem necessidade de formas nem de histórias, e é isso que se revela. 

 

Então não se desliguem das histórias. Se elas se revelam agora, é que é importante para vocês, mas aí também, 

o que é importante é não ir buscar o porquê e o como. 

 

A linhagem está despertada, ela está mostrada a você. Ok, é tudo. E, sobretudo, se ela se revela agora, é talvez 

para vocês as linhagens que têm ocasionado os pequenos distúrbios em seu corpo, em sua psique, então não se 

interessem por isso, contentem-se em constatar que isso acontece, em imagens, em sonhos, o que vocês 

quiserem e depois passem a outra coisa. Não fiquem colados a essas coisas que são passageiras, como diria 

Bidi, hein, vocês não estão mais aí para isso agora. 

 

Todos os quadros de referência, se eu posso dizer mesmo no nível das linhagens, no nível da Portas, da Estrelas, 

das vibrações, vão se apagar, então não se apoiem sobre o que vai se apagar de maneira temporária, se 

apoiem, ao contrário, sobre o que nunca mais vai se apagar, quer dizer a Luz. Aí também vocês mostram a 



155 
 

vocês mesmos, segundo o seu comportamento, que alguma parte de vocês está ainda no seio de uma pessoa 

que é ávida e que busca, ou no seio do Ser que não busca mais nada, que se contenta efetivamente – como foi 

dito por Bidi, como foi dito por outros – de deixar a Vida se viver. 

 

Vocês irão compreender em breve, se isso já não está feito, e como foi dito também por Bidi, é claro nesse 

mundo vocês têm necessidade de resolver, de controlar, supervisionar tudo o que diz respeito à matéria. É 

mesmo desejável neste período, hein, sem isso vocês arriscam ter problemas. A vigilância em relação à matéria, 

às relações, é essencial, mas a vigilância não quer dizer fazer interferir o mental, os pensamentos, as ideias, as 

compreensões ou o que quer que seja além, é notar o que acontece e depois, segundo o que vocês fazem, 

vejam bem se vocês estão na Liberação, liberados ou não. 

 

Se o seu ego se apodera do que é revelado de outra maneira que não a de deixar atravessar as coisas, bem, 

vocês provam a si mesmos que o orgulho espiritual ainda está aí. Vocês não estão mais há dois ou três anos, ou 

durante os Casamentos Celestes, hein. Todo o caminho que vocês fizeram, mesmo que vocês não viveram nada 

na época, o caminho foi feito mesmo assim em alguma parte pelos irmãos e irmãs mais novos, não há 

necessidade de voltar atrás. Aliás, nós evitamos cada vez mais, exceto algumas referências porque são comuns 

a todo mundo, de lhes falar coisas muito particulares para que vocês não façam uma... como dizer, uma fixação, 

uma crispação sobre isso. 

 

As características do Manto de Maria que estão chegando, são um pouco diferentes daquelas que viveram esta 

manifestação por adumbramento desde todos esses anos, nós não lhes dissemos, justamente para que vocês 

não estejam em cogitações importantes. Vocês não podem viver qualquer coisa e cogitar sobre isso que vocês 

vivem; se vocês ainda não perceberam, vocês perceberão muito rápido, de todas as maneiras possíveis. E aí 

também, isso concerne ao corpo. Se vocês ainda brincam  - sobretudo vocês que estão despertos, para a 

maioria aqui, e que vibram – se vocês querem brincar com os Elementos, tentar controlar as coisas, vocês vão 

ver seu corpo, isso vai correr mal. Não gravemente, mas isso vai correr mal, até que vocês compreendam. 

 

Por exemplo, se vocês recebem o impulso de ficar tranquilos em vocês e vocês estão sempre à esquerda e à 

direita, eh bem, vai lhes impedir, quebrando um pé ou outro, de movimentar. Se vocês roem as unhas, eh bem, 

quebrará uma mão, não nós, a Luz, e isso vocês irão constatar, mas isso vai ser assustador. Eu creio aqui que 

alguns têm percebido um pouco, modesto, e isso é não estar pronto para parar, hein. 

 

Eu havia prevenido já desde o mês passado para alguns irmãos e irmãs que viram se revelar ou aparecer 

doenças às vezes importantes, mas não é uma punição, é justamente o que é para ver, alguma coisa que não foi 

vista, então o corpo serve de amortecedor. Se está ligado aos seus deslocamentos, eu lhes digo, são os 

membros inferiores, se está ligado a sua vontade de sempre ser mordaz e julgar os irmãos e irmãs em sua 

ausência, vocês irão ver o que vai chegar ao nível da cabeça, hein. Eu falei de golpes de matraca ou de golpes de 

bambu para os maus meninos, mas nada impede a Luz de dar golpes de bambu também nos seres que vibram, 

mesmo o mais forte para eles, porque isso, vocês não têm o direito. Hein, vocês não podem se gargantear de 

vibrar a Coroa do Coração e se colocar na raiva com um irmão ou uma irmã, ou ter ressentimento, sem isso 

vocês mentem a si mesmos. 

 

Em algum lugar, como Bidi diria, vocês são vigaristas voltados a si mesmos, e isso vocês irão ver, hein. Todos os 

irmãos que hoje não conseguem mais controlar sua raiva (teve as questões acima) é o que? São as pessoas que 

trazem uma máscara. Não há nenhuma crítica nem nenhum julgamento nisso que eu digo, mas é preciso que 

eles vejam essa máscara. Vocês sabem, isso pode ser a máscara daquele que fala muito forte para comandar, 
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isso pode ser aquele que está sempre sorrindo e depois no interior está completamente tenso, vocês conhecem 

tudo isso, nós todos conhecemos. Isso caminha mais agora, hein, então cabe a vocês se realinhar. E como eu 

disse, as chamadas à ordem vão ser extremamente intensas. Ninguém pode servir a dois mestres de uma vez, 

vocês não podem servir estando vibrantes no nível do coração, e ao mesmo tempo jogar com a pessoa com a 

voz de comando, de raiva, de ressentimentos. Vocês irão pagar muito caro. Mas o que importa, é um jogo, mas 

é necessário compreender mesmo assim. 

 

E aí, o que é para compreender, é não ir buscar a causa, é ver seu comportamento aqui mesmo nessa vida. Mas 

para que serve viver os êxtases incríveis e depois não levar isso aqui no efêmero, ou de se esconder no 

desaparecimento ou alinhamento para não afrontar seus próprios demônios? Eu posso lhes dizer que há os 

irmãos e irmãs que fazem isso à perfeição no momento, mas tenham cuidado porque aí, visto a intensidade da 

Luz, vocês não têm nenhum espaço para se esconder, mesmo no interior de vocês ou através das 

apresentações joviais e malvadas. Tomem cuidado com os seus pensamentos, tomem cuidado com os seus 

comportamentos, e a melhor maneira de tomar cuidado é unicamente, não desaparecer para escapar, mas 

estar plenamente presente aqui, vibrantes hein, e não contrariar, é claro, o que sai, mas não mais jogar o jogo 

disso que sai. 

 

E é neste período, hein, é o período da redenção. Entre... vamos, podemos dizer, desde 02 de abril até o mês de 

maio, há um certo número de semanas, eu creio que lhes falaram dez semanas, hein, a propósito das 

radiâncias, e vocês verão depois de cada radiância, se vocês fizerem essas radiâncias, que vocês esperam, que 

vocês não tenham visto (não é necessário se culpar) um comportamento absurdo das vozes de comando, 

porque vocês têm uma linhagem reptiliana, vocês vão pagar tudo isso. Como vocês vão se purificar de outra 

maneira? Nós sempre dissemos a vocês que havia a garantia da Liberdade no final, mas lembrem-se que 

mesmo assim há os 132 dias a passar, hein. Eu penso que isso, isso deve incitá-los, não ao medo, mas, de 

qualquer maneira, a refletir em seus atos, em seus pensamentos; voltem à língua em sua boca sete vezes. 

 

Aliás, quando vocês enviarem... eu lhes disse nos anos anteriores: é aquele que diz, que é. Então, era um 

conceito, como diria Bidi, mas aí está uma realidade hoje, para vocês verem. E aí é verdadeiramente uma 

advertência que eu faço, se vocês quiserem que tudo se desenrole em harmonia. A finalidade é a mesma, mas 

não serve para nada desencadear sofrimentos, fraturas do corpo ou doenças. Vocês veem, isso não serve para 

nada. Ainda mais que vocês podem evitar sem nenhum problema. 

 

Mas isso, vocês veem muito bem vocês mesmos por outros irmãos e irmãs, aqui e em outros lugares. É claro, 

eles vivem as vibrações, certamente eles vivem tudo, e depois há mesmo assim uma distância que aparece 

entre o que eles vivem e o que eles manifestam, vocês não encontram isso errando? Bah, é simplesmente que 

eles devem tomar consciência disso. Falar não serve para nada porque eles vão enervá-los ainda mais, esses 

seres. Há em alguma parte um ego espiritual que é muito bem escondido, frequentemente são as almas muito 

velhas que sabem, e aprenderam, é claro, a se defender nesse mundo através da manipulação, nem sempre 

consciente aliás. 

 

A manipulação, a mais grave, é a predação, são os ouvi-dizer, é sussurrar alguma coisa a alguém esperando que 

esses boatos sejam levados e espalhados. Se vocês participam disso, eh eu posso dizer que vocês são indignos 

do estado atual da Luz e dos presentes que lhes foram dados. Aqueles a quem foi dado muito, será muito 

pedido, é o momento de verificar isso, sem nenhuma animosidade e sem nenhum julgamento de minha parte, 

é simplesmente a realidade do que vai se desenrolar e que já se desenrola. 
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Então, no momento eu lhes disse, as energias, elas voltam os problemas no nível das Portas particularmente. 

Certamente, no momento, elas vão bater sobre os dedos ou sobre os pés, mas depois elas vão se aproximar dos 

órgãos vitais. Há já quem tem problemas sobre os órgãos vitais, hein. Então não se culpem, isso quer dizer 

simplesmente que é necessário ver algumas coisas. Certamente, eu repito novamente, a finalidade é a mesma, 

mas como vocês querem atravessar esse período? Na alegria? Ou afrontando as consequências de seus 

comportamentos, de suas palavras? Mesmo liberados, mesmo em liberação. 

 

O verdadeiro Liberado Vivo, tudo isso ele já digeriu desde anos, mesmo que havia as coisas a esclarecer porque 

é necessário um certo tempo, mas aqueles que são liberados agora é ainda mais flagrante. Vocês 

compreendem o que eu digo? Aliás, vocês irão verificar todos em sua vida, então... e vocês já verificam. Mas 

atenção para não entrar na culpa ou no orgulho negativo, quer dizer, passar do orgulho espiritual ao orgulho 

sombrio, hein, e quando eu digo “é aquele que diz, que é”, hoje vocês irão perceber diretamente no nível de 

seu corpo, hein. 

 

Tudo o que lhes chega é significativo, não há nenhum acaso numa doença, num distúrbio, na ruptura de uma 

relação, tudo está previsto, nós temos repetido milhares de vezes. Então não vão dizer que é a sombra, ou é o 

outro, porque aí vocês mostram o que? Que vocês estão em plena dualidade. Enquanto vocês não trouxerem 

todos os problemas manifestados em sua vida a vocês mesmos, vocês irão sofrer, e este sofrimento é também 

uma forma de resiliência, mas do meu ponto de vista, não é obrigatório. Cabe a vocês ver. Aqui, nós podemos 

continuar, eu coloquei o que eu queria colocar em relação ao que eu pude entender ou ver.  

 

 

Questão: os unicórnios estão sempre entre nós? 

 

Há quem vê os unicórnios, sim. Há talvez, mas mesmo assim é muito raro, hein, em relação aos elfos, aos 

dragões, aos gnomos. Certamente que há, pessoalmente eu não vi quando estava encarnado, mas eu duvido 

muito que as pessoas possam ver. Então, quando elas os veem, o que é que são os remanescentes da história 

ou o que é que são os seres reais? Como não há tempo, isso não faz nenhuma diferença; não esqueçam que 

vocês saem do tempo aqui. Eis o que eu posso dizer. As fadas são inumeráveis, os povos elementais são 

inumeráveis, mas o unicórnio é mesmo assim uma combinação particular, é como os cruzamentos – entre 

aspas, os cruzamentos, hein – entre os elfos e os Arcanjos. Isso existe, mas não em outra parte. 

 

Outra questão. 

 

 

Questão: era a última questão escrita no momento, haverá outras na segunda parte. 

 

Então aí, eu lhes deixo trocar oralmente. 

 

 

Questão: três vezes eu vi o meu cachorro diante de mim, ele passou e olhou você. Eu não sei se é um sonho 

ou se ele veio verdadeiramente. 

 

Eh, então, ele não tem direito de vir em seu corpo astral? 

 

 



158 
 

Questão: é real? 

 

Mas lhes foi dito que vocês todos verão, não? Isso começa pelas coisas que lhes são familiares: um anjo, um 

Arcanjo, um Vegaliano, um Arcturiano, um leão, suas linhagens, os animais domésticos. Mas em breve vocês 

verão com espanto, alegria e medo ao mesmo tempo, que não é só o seu animal, aí é porque há uma 

ressonância comum, mas vocês irão ter, às vezes, vocês irão ver os seres improváveis. Eles estão em toda parte 

porque as dimensões se sobrepõem e os véus estão quase terminados. Vocês irão ver o que vocês irão ver. Mas 

mesmo em relação às questões, quando eu falei das raivas e tudo isso, há pouco, e os corpos que quebram, 

vocês irão se dar conta da realidade que está por trás. É necessário ver tudo. E os animais, é claro, viajam desde 

sempre, simplesmente você, antes, não tinha vibração para vê-lo. Mas seu cachorro, ele vem o tempo todo, há 

outros animais que estão aqui. Há um gato por aqui.  

 

 

Questão: como reagir quando nos encontramos face a um leão. O vemos e o deixamos passar? 

 

Não é para reagir, é para ver. Depois, se a entidade é sutil, o corpo astral de um animal de 3D, ou, por exemplo, 

um irmão ou uma irmã, às vezes, que tem uma troca a fazer, mas o importante não está aí, é constatar por 

vocês mesmos que vocês veem o que vocês não viam antes. Depois, isso depende das circunstâncias e das 

entidades. Por que reagir? Reagir em qual sentido? Isso quer dizer o que? Não há reagir. A reação é do domínio 

do ego. Vivam o que vocês têm a viver com o animal, com o cachorro, com o gato que está aí, e só. E é válido 

não unicamente para os animais prestes à individualização. Uma vez aqui há dois anos, eu vi uma serpente que 

vinha em direção a mim. Aí, eu poderia lhes dizer tudo o que eu vi, mas para que isso serviria? Eu não vejo 

vocês. Vocês, eu vejo sua forma de eternidade, eu vejo os Arcanjos que o canal instalou nos quatro cantos, aí. 

Existem, eu vejo crianças do lado deles que estão mortas. 

 

Mas se vocês, vocês não veem, para que isso serve? Eu não estou aqui para lhes fazer uma demonstração de 

mediunidade, nem ninguém. São vocês que se tornam médiuns. Certamente o reflexo nesse corpo é de se 

dizer: “como reagir e o que fazer?”, mas absolutamente nada. Isso não se dirige a vocês necessariamente. O 

animal doméstico, sim. O gato, ele fica aí, por exemplo. Mas isso pode ser alguma coisa que passa. Isso pode ser 

os desencarnados que acabam de morrer que veem a Luz e entram. Vocês não irão fazer um ritual de 

desobsessão ou de libertação, não? Vocês estão além disso agora. Sem isso vocês não terminam com as formas 

horríveis que vocês irão ver, mesmo aquelas agarradas a alguns de vocês. 

 

Mas é para ver, isso também, não para reagir e fazer alguma coisa. Se vocês o veem é porque vocês são Luz. E é 

justamente ser Luz que lhes faz ver isso. As regras de funcionamento são mais do que havia na 3D há ainda 

alguns anos. Todas as regras de funcionamento de sua vida estão mudando. As regras de funcionamento de sua 

consciência, do sono, de sua fisiologia, sua morfologia também muda. Vocês veem bem mesmo assim, tudo 

isso. Vamos, nós podemos continuar.  

 

 

Questão: há três meses, quando de um protocolo, eu vi um Vegaliano. Eu sorri para ele, eu disse bom dia e 

eu não o vi novamente. 

 

É bem o que eu digo. Quando vocês encontram alguém na rua, vocês dizem bom dia a ele, vocês não esperam 

revê-lo. Isso quer dizer que ele estava em missão junto a você, mas ele estava na área em missão, você o viu. 

Não acreditem que eles venham sistematicamente por vocês; essas Presenças sempre estiveram aí, é isso que 
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acabo de dizer. Não é como os Vegalianos que vêm ver vocês no pé de sua cama, em dois ou três para fazer 

alguma coisa por vocês, são os Vegalianos que passam. Quando vocês cruzam com eles, eles veem vocês, vocês 

os veem, vocês se cumprimentam como quando vocês cruzam um vizinho na rua, é tudo. Por que vocês querem 

obter alguma coisa? Aí agora é preciso estar verdadeiramente no instante presente. Se a entidade que vocês 

veem tem alguma coisa a trocar, a dar, a fazer, ela lhes dirá, mas não esperem tentar conversar durante horas 

com as entidades. Vocês podem fazê-lo, mas não tem nenhum beneficio, estritamente nenhum. 

 

 

Questão: nas mesmas circunstâncias, uma águia se apresentou diante de mim. 

 

Bah, sim, vocês não terminarão de ver as coisas, hein; isso está só começando, eu acabo de lhes dizer. Bom, 

bem, alguns viram há alguns meses já, mas não os Vegalianos que vêm lhes estimular, trabalhar sobre vocês; aí, 

são os reencontros que vocês fazem, é tudo. Não esqueçam que vocês, vocês estão num espaço tridimensional, 

vocês abriram as portas da 5D porque a Luz está aí, e vocês todos vão ver. Em breve vocês poderão ver até 

mesmo o que chamamos as ondas de seus aparelhos eletrônicos, as redes Wi-Fi, vocês poderão ver as redes 

sagradas, vocês poderão ver... já alguns de vocês veem, desde muitos anos, a estrutura etérica, não é? Mas aí, 

são todos os habitantes que vocês veem. Mesmo os pensamentos, vocês irão vê-los e quando vocês verem, 

alguns dos seus agarrados à sua aura... é muito bom que vocês os vejam porque é desde de muito tempo...  

 

 

Questão: quando os amigos tentam manipular alguém próximo, eu não posso me impedir de denunciá-los... 

 

Isso é o complexo de salvador ou de justiceiro da Luz. Eu lhe aconselharia, sobretudo neste período como eu 

disse, fechar sua boca, hein, porque tudo o que vocês disserem sobre os seres que estão em oposição à Luz, 

sobretudo, e mesmo com os irmãos e irmãs que não viram o que era para ver, isso vai se voltar 

sistematicamente contra vocês. Eu já disse, me parece, isso foi dito numerosas vezes. Em nome de quem vocês 

querem colocar o outro na Verdade? E que a liberdade dele é ser como é. É por isso que não serve para nada 

falar. De qualquer maneira, está prestes a se esclarecer. Vocês sabem, há aqueles que são muito fortes, eu não 

falo de você, hein, minha irmã, mas há aqueles que são muito fortes para colocar seu grão de sal em toda parte 

que se apresentem como salvadores. Mas não joguem esse jogo, se não o fizerem, são vocês que pagarão o 

preço. 

 

 

Questão: meu problema é que eu pensava que eu era um espelho de mim mesma e que eu devia me aplicar 

em sua palavra: “é aquele que diz, que é”. 

 

Bem, sim, mas isso, vocês devem aplicar em vocês mesmos, não no outro, sem isso vocês estão na dualidade, 

isso é relativo a vocês. O outro, se ele lhe diz alguma coisa, mas depois isso volta a vocês mesmos. Ele também 

pode lhes dizer isso. E se os dois dizem “é aquele que diz, que é”, isso termina como? Por uma briga, e aliás, 

isso é o que você constata. Eu nunca disse isso. Eu disse: “é aquele que diz, que é” em relação a vocês, e que se 

está em face de vocês e vocês o veem, você diz a você mesmo, você tem um problema. E sim, você tem um 

problema em relação a isso. 

 

O silêncio é extremamente importante. Contentem-se em irradiar o que vocês são. Se vocês começam a reagir 

em relação à raiva de um irmão, em relação a uma voz de comando, em relação a um membro da família, o que 

é que vocês fazem? Vocês alimentam a dualidade, vocês não esclareceram coisa nenhuma. Não é necessário 
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jogar como consertadores de erros salvo, é claro, se há um pedido de ajuda que é formulado. Mas em geral, 

esses irmãos ou essas irmãs ou esta família, não estão aí para lhes pedir ajuda, mas muito mais para quebrá-los. 

Mas se vocês, se entram no mesmo jogo, isso vai quebrar ainda mais forte. Se vocês estão na boa vontade e no 

amor, não precisam de argumentos nem de apontar o dedo, vocês são o que vocês são, e vocês observam as 

mudanças em vocês e no outro. Hein, não joguem como consertadores de erros. 

 

Vocês sabem muito bem que as crianças dizem: “é aquele que diz, que é”, e se os dois dizem isso, isso termina 

sempre numa discussão. São dois egos, é uma confrontação de egos, e você vibra ou não, nesse caso aí. E se 

vocês estão incomodados... Imaginem por exemplo que vocês, veja, vocês são liberados, vocês veem sobre um 

irmão, vocês sabem que tudo é Um, vocês viveram, e, portanto, vocês veem um irmão que é, como dizer, que é 

parasita, que esteja num comportamento que não é Amor, propriamente falando, o que é que vocês fazem? 

Vocês falarão a ele? Não, vocês vão tomar muito na cabeça. Vocês se contentem em ser o que vocês são. Então, 

é claro que o outro pode estar ainda mais irritado, mas é problema dele, esse não é seu. E se vocês, vocês são 

tocados, é que há ainda uma falha em vocês que permite serem tocados. 

 

É igual ao que eu já disse da última vez, pelo barulho, pelo silêncio. Se vocês têm necessidade de silêncio 

exterior para estar em silêncio interior, há mesmo assim um grande problema aí. É claro que é mais agradável 

meditar sem ouvir falar nem nada. E, além disso, se estes são os irmãos e as irmãs que lhes dizem que eles 

desaparecem e que num só golpe lhes dizem: “há muito barulho, façam silêncio”, isso quer dizer o que? Eles 

não são capazes de desaparecer estando presentes? No seio de sua pessoa? É ainda a pessoa que comanda. Há 

assim mesmo muita lógica nesses processos. 

 

E vocês veem bem, aliás, mesmo nos casais, ou nas famílias, que as coisas como essas estão sobre pressão cada 

vez mais, mesmo que haja amor, hein. Não é um problema de falta de amor ou de deficiência de amor, é 

simplesmente um combate de personalidades. Então cabe a vocês ver quem quer ganhar e quem quer sair da 

personalidade. Vejam, eu lhes disse: vocês são testados para atravessar seu ambiente íntimo, os irmãos e as 

irmãs que vivem com vocês, que vocês veem frequentemente, o marido, a mulher. 

 

E para atravessar, aliás, o que se desenrola, eu penso que vocês terão, por sonho ou imediatamente, cada vez 

mais frequentemente, isso lhes levará a se posicionar e a ver o que vai passar. Como dizia o Cristo, é sempre 

mais fácil ver a pequena palha no olho do outro, do que ver sua própria trave, hein. É nesse sentido que eu 

disse: “é aquele que diz, que é”. Mas neste período de último face a face interior, não provoquem sua família, 

seu marido, sua mulher, ou os irmãos e irmãs, isto retornará sistematicamente contra vocês. Vocês veem bem, 

aliás. 

 

Porque se vocês caem sobre um irmão ou uma irmã que é verdadeiramente Liberado Vivo, que tem mais 

engramas do que quer que seja, mesmo de hábitos, ele não poderá reagir. Ele vai ficar simplesmente com o seu 

Coração radiante, porque ele sente permanentemente que não tem necessidade do outro. Nem de criticá-los, 

nem de responder à sua agressão, nem o que quer que seja. Aliás, não há nenhuma razão para que ele seja 

agressivo, mesmo que ele sinta a raiva em alguém.  Ele se defende com a sua raiva. Se ele projeta sua raiva 

sobre um irmão liberado ou sobre um outro, sobre sua mulher, não é seu problema. É, eu diria, o saco de nós 

que ele mesmo tem que resolver. 

 

Além disso, em geral, isso concerne muito bem aos maridos, às mulheres, aos irmãos e irmãs, aqui e em outros 

lugares. Em geral, o que é que acontece quando vocês veem as coisas como essas que surgem? Bah, vocês 

tentarão controlá-las. E mais, vocês tentarão controlá-las e reprimi-las, mas elas vão explodir na sua cara. Isso 
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não quer dizer que é preciso deixar sair a raiva ou matar o outro, isso quer dizer que vocês não estão 

suficientemente alinhados com o que vocês vivem como experiências. Há em alguma parte uma forma de 

mentira em relação a si mesmo. E mesmo lhes dizendo isso, aqueles que vão ler, vocês terão os irmão que vão 

estar ainda mais na raiva. Mas é problema deles, não é meu e nem seu. 

 

Vocês não podem ser liberados, ter as Coroas ativas permanentemente, Canal Mariano ativo, seu anjo guardião 

ao seu lado e depois, de um só golpe, recair no seio da pessoa. Isso quer dizer que a pessoa, ela talvez viveu 

realmente tudo isso, mas que sua pessoa jamais foi apagada, hein. E isso vocês vão ver cada vez mais 

cruamente, é normal. Não é uma punição, são os reajustamentos, é óbvio? Eu vejo que cogitam com as 

pequenas bicicletas, aí, que começam a se dar conta de algumas coisas. 

 

 

Questão: sim. 

 

Obrigado, é muito bom isso. 

 

 

Questão: temos todos um anjo guardião ao nosso lado? 

 

Mas é claro, desde sempre, mas vocês não o veem e vocês não o sentem, mas ele sempre está aí. E eu lhes 

lembro que o anjo guardião, por exemplo, vocês têm as... ah, eu não sei quantos... mas um número muito 

importante no momento atual, os irmãos e as irmãs que podem ter um Arcanjo como um anjo guardião. E até o 

presente, eles talvez o tenham ouvido uma vez, mas eles não o veem. Mas vocês sabem, que por exemplo, para 

um Arcanjo, ele pode estar dez mil vezes presente perto de dez mil pessoas, não há localização de consciência. 

Por isso que ai vocês resistem, vocês dizem: “se é o Anael que está aqui ao meu lado, ele não pode estar do 

lado de outro”, mas é falso. A consciência não está localizada nas outras dimensões, então vocês não têm o 

cérebro. Então a informação que chega a vocês, ela pode vir, ela pode ser processada em milhares de lugares 

no mesmo instante. Não esqueçam que as regras da multidimensionalidade não têm estritamente nada a ver 

com o que vocês conhecem. 

 

Mas é claro que vocês têm todos um pequeno diabo que lhes fala. Aliás, isso foi explicado, eu creio. Chamamos 

isso um pequeno diabo por quê? Porque há efetivamente um pequeno diabo que é visível. Os cientistas vão 

lhes dizer que são as anomalias neurais no cérebro que induzem às coisas. É claro, é o que vocês viveram, mas é 

justamente essa falha e esses circuitos anômalos que fazem com que o pequeno diabo esteja aí.  

 

 

Questão: eu falo de anjo guardião, não de diabo. 

 

Os dois. Vocês sabem muito bem: há o bom anjo sobre o ombro esquerdo e o mau anjo no ombro direito. Em 

todas as tradições vocês têm isso, isso quer dizer que, em alguma parte, há os seres que foram capazes de vê-

los. E aí, como hoje vocês veem os animais, vocês irão ver os devas, isso lhes foi dito, vocês irão ver também o 

que há ao redor de vocês. É a melhor maneira de se livrar, não? 

 

De qualquer maneira eu lhes asseguro desde que haja ego nesse período, e mesmo que vocês vibrem o 

coração, que vocês vibrem a cabeça, que vocês tenham vivido a Onda de Vida, há necessariamente uma 

entidade que está em ressonância e que vem lhes seguir de perto, como eu disse. Vocês irão vê-lo, vocês irão 
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senti-lo cada vez mais claramente. E quando vocês tiverem vivido isso algumas vezes, vocês não jogarão mais 

esse pequeno jogo, porque vocês terão visto claramente. E vocês verão, aliás, que se entrarem em reação, 

vocês irão reforçar isso. Quando nós lhes dissemos que todos os véus deveriam se elevar, é a estrita verdade. 

Isso não quer dizer... 

 

A Confederação galáctica, é claro, ela acabou de chegar, mas vocês não são as únicas consciências a 

compartilhar o território da Terra, mesmo em outras dimensões. Não a dos elfos, dos dragões, dos povos da 

natureza ou de povos intraterrestres. Há as que estão ao seu lado, mas numa outra dimensão, e como há 

sobreposição de dimensões, um interage sobre o outro, e vocês irão vê-lo. Mas é uma graça incrível ver, por 

exemplo, uma entidade que está agarrada a vocês, em relação a uma falha de comportamento ou outra coisa, 

pelo fato de vê-lo, vocês verão que ela desaparecerá. Ao contrário, se vocês entram na dualidade do combate, 

do medo, vocês irão reforçá-lo. E quando vocês tiverem feito a experiência duas ou três vezes sobre vocês 

mesmos, vocês mudarão seu fuzil de ombro, hein. É esta experiência a fazer e a viver. 

 

Outra questão. 

 

 

Questão: podemos dizer a um pequeno diabo ou a uma entidade indesejável para ir? 

 

Mas eu creio que você não compreendeu nada. Não há nada para pedir, há a ver. Você vê um pouco, você 

ainda está com sua dualidade inexorável. Observe em você essa noção de bem e de mal. Pare de falar das 

entidades ou de irmãos e irmãs. Veja-se a si mesmo. Qualquer que seja a qualidade de seu coração, você está 

sempre prestes a se agarrar ao bem, ao mal, sempre. O que isso quer dizer? É que é necessário que você veja, é 

seguramente não desembainhar uma arma ou fazer um ritual de libertação. Eu disse exatamente o inverso e 

você me saiu com a proposição exatamente inversa. Faça sua experiência, você verá. E me parece que você já 

foi quebrado em um lugar há algum tempo, aí. Continue. Às vezes a lição é dura para compreender. 

 

 

Questão: podemos dizer ao mental para parar, quando ele se coloca a funcionar muito. 

 

Ele continua. É suficiente ver. Quando você vê, você vê e depois, onde está a Luz? Ela precisa de sua pequena 

pessoa? De suas concepções sobre a dualidade, de suas concepções sobre a energética? Você acredita nisso? 

Você nunca compreendeu o que é o Abandono à Luz. Isso lhe resta viver mesmo assim, mesmo sem 

compreender. E eu confio na Inteligência da Luz para fazê-lo compreender muito rápido. 

 

E eu digo e repito: vocês não estão mais nos modos de funcionamento, sobretudo entre vocês, aqueles que são 

muito antigos, eu diria, e que conheceram os combates, os rituais, a dualidade. É o fim agora, você é uma 

criança, você sabe o que isso quer dizer? Você não precisa de suas memórias de dinossauro de tudo que você 

viveu sobre esta terra. Sem isso é o que? É o ego espiritual ainda, com a máscara da boa vontade e do Amor. É 

isso que é preciso que você veja em você, você compreende? Enquanto você está nessa dialética e nessas 

palavras que você pronuncia: “ah, há as entidades e eu vou caçá-las”, você não compreendeu o que eu disse, 

você não absorveu. Não há nada pior porque mesmo que com todos os esforços de boa vontade e da vontade 

dos irmãos e irmãs, quando essas coisas não podem ser vistas, elas não podem ser vistas. Se isto não é visto 

hoje, é a Luz que vai se encarregar. É assim. 
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Então, certamente, eu não vou fazer um curso hoje. Segundo... vocês sabem que cada órgão do corpo, cada 

parte do corpo está ligada a um chacra, está ligada a um gênio, está ligada a um comportamento, a uma função 

simbólica além da função fisiológica. E é muito simples: se vocês têm, eu não sei eu, o que é que vamos dizer? 

Uma doença sobre um órgão especifico, observe o que isso quer dizer no nível simbólico e no nível real agora, 

porque não é simplesmente simbólico. O que é tocado nunca é tocado por acaso, na consciência ou no corpo, 

mas hoje é uma verdade gritante. Então, não é uma dor para fazer intervir a compreensão, para encontrar as 

memórias, é questão de ver. 

 

Não podemos ser mais específicos e repetir de outras maneiras. E vocês veem que há os irmãos e as irmãs que, 

portanto, estão no coração, que continuam. Vocês verão bem como isso vai parar. Aí também eu posso forçar a 

pessoa, eu posso, talvez, insistir como eu faço em certos casos. 

 

Desde o instante em que você pensa “luta” não há mais Amor. Desde o instante em que você cogita, qualquer 

que seja seu coração, você não irradia mais, você se retrai. E quando você constatar, você mesmo que os 

próprios pensamentos se retraem e fecham seu coração, nesse momento, você compreenderá. Mas todos os 

irmãos e irmãs que têm esse gênero de pequenos problemas, mesmo todo amor e abertos, eles não têm meios 

intelectuais de compreender. Isso não quer dizer que eles são bestas, isso quer dizer que estão estruturados de 

tal maneira, é tal o seu hábito, que eles não podem ver. Então, não serve para nada ir ao encontro, mas 

simplesmente eu posso atrair sua atenção daqui onde eu estou sobre este fato. 

 

Aliás, você não pode fazer nada sobre isso. A prova: é sempre presente, o que quer que você faça e o que quer 

que você diga. Porque você está ainda numa ótica interior, no nível de sua alma, de coisas a melhorar. Sua alma 

lhe sussurra todo tempo que é preciso melhorar tal coisa e tal coisa, e quando você fica tranquilo? E quando 

você acolhe a Luz sem nada pedir, sem nada fazer? É uma necessidade compulsiva de atividade. Aprenda a ficar 

imóvel. Quando eu digo imóvel, não é de não se movimentar sobre uma cadeira e de ser um molusco, hein, eu 

falo de todas as atividades da pessoa: as emoções, o mental, os conhecimentos, as vidas passadas, as vibrações, 

as medidas de energia. É sem fim sua história. Posicione-se. Aceite o olhar dentro, você não arrisca nada, hein. 

Vamos, continuemos. 

 

 

Questão: eu tenho um problema recorrente no nível da coxa direita, é de origem fisiológica ou há um 

problema de ordem psicológica? 

 

Bom, tem sempre um problema psicológico ou mental, ou emocional, ou memorial no início. Nós lhes 

repetimos sem parar que nada chega por acaso, é fácil dizer “eu tenho minha coxa que envelheceu”. Mas há 

mesmo assim o fator causal sempre, qualquer que seja o evento que toca esse corpo. O envelhecimento é uma 

boa desculpa, o desgaste é uma boa desculpa. Qual é a coxa? 

 

 

Questão: a direita. 

 

A coxa direita? Eh bem, isso lhe envia ao seu Masculino sagrado e ao papai. Então, você sabe muito bem que há 

um problema psicológico em relação a isso.  

 

 

Questão: sim. O que fazer para melhorar isso ou para resolver o problema, se é de minha competência? 



164 
 

 

É a irmã de nosso irmão ou quem aí? 

 

 

Questão: o que fazer para melhorar essa situação? 

 

Diga-me, quando alguma coisa toca a estrutura óssea, que essa estrutura óssea é verdadeiramente, 

verdadeiramente não mais funcional – eu não falo de problemas de osteopatia ou de energética – quando é um 

processo causal, psicológico, que desceu na matéria, nesse momento (é isso que eu vejo) você espera ainda se 

curar pelo Santo-Espírito? E eu, eu lhe respondo de outra maneira: você se preocupa muito com o seu 

problema psicológico. 

 

Eh, sim. É um álibi da pessoa o que você diz. Sem isso, se você quisesse estar tranquila, sobretudo sobre uma 

parte óssea como isso, é suficiente mudar, colocar o novo. Você se dá conta das dores que você se causa desde 

tanto e tanto tempo? Porque já há alguns anos eu vi, você estava aí. Mas é estúpido, você se dá conta da 

estupidez? 

 

 

Questão: sim, mas eu não queria uma cirurgia, isso me dá medo. Então o que fazer? 

 

Eh, bem, você fica com a dor. Não há outra alternativa, se não for um milagre.  

 

 

Questão: teria a cirurgia podido resolver esse problema, mesmo que ele seja psicológico? 

 

Uma vez que um problema psicológico desceu no nível mais profundo da matéria, em particular o osso, e que 

isso não é um problema de respiração, de osteopatia ou outro, e que há uma destruição total da cartilagem, 

você espera o que? Um milagre sempre? Mas certamente, se você trata no nível físico, orgânico, é um processo 

não somente de cristalização, mas de evacuação. É por isso que eu lhe digo que você segura o seu problema 

psicológico, ele está prestes a se evacuar totalmente nos ossos. Bastaria remover esse pedaço de osso, e você 

deixá-lo assim. Cabe a você concluir. 

 

Agora, se você tem medo... O medo é o que? É falta de amor. Isso quer dizer que você não ama seu Masculino e 

que isso lhe convém. E depois, talvez, isso não seja o lugar de ir mais nos detalhes, mas, o que eu venho lhe 

dizer deveria lhe ajudar, hein. Eh, é mesmo assim diferente de ter, eu sei, não eu, vamos dizer uma fratura, um 

problema ósseo, e ter uma colite. Não é a mesma densidade vibratória que é tocada. O osso, muito mais, é 

verdadeiramente a carcaça, é a personalidade, é o nível, o mais perene, porque os ossos permanecem depois 

da morte. Então, o seu problema psicológico desceu no corpo, ele está cristalizado e ele está removido. E você, 

você guarda o que foi eliminado, em você, e você diz tenho medo de ser operada porque você não quer ver o 

que eu digo e que isso lhe convém. 

 

 

Questão: o único meio para resolver o problema seria a operação? 

 

Digo, eu, eu não sou cirurgião, mas quando eu vejo uma causa óssea assim, não tem nenhuma chance. Então, 

certamente, você vai ter, às vezes, terapeutas extraordinários, e você vai gritar por um milagre para que isso 
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ocorra. Mas o que é que você constata desde dois anos, é que isso volta sistematicamente. Isso se chama ser 

teimosa, hein. Quando você se cansar de ter dor, eh bem, você passará sobre a mesa de cirurgia, medo ou não 

medo. Num determinado momento, o sofrimento se torna mais forte que o medo, hein, eu lembro a vocês, é 

uma constante. No entanto vocês têm os terapeutas que podem fazer desaparecer os quistos, os tumores, os 

cânceres, mas aí, você está afetada nos ossos. É, portanto, simples para compreender. 

 

Há uma outra questão? 

 

 

Questão: esta manhã, descendo da clareira dos dragões, eu recebi sobre mim o sopro de um dragão. Isso 

tinha um sentido particular, ou era para assinalar sua presença? 

 

Ele lhe disse bom dia. Ele passava, você sentiu. Eu disse: não há mais véu. Não faça uma questão pessoal, 

porque se vocês fazem uma questão pessoal com todas as entidades que vocês cruzarem, isso vai lhes cansar. 

Porque vocês irão cruzar as entidades que vão estar contentes que vocês se interessam por elas. Cabe a vocês 

ver. É como quando vocês cruzam um vizinho na rua, vocês o cumprimentam. Existem coisas que vocês têm a 

mudar e outras não. Não é parecido com o que havia há alguns anos, quando vocês estavam em afinidade com 

os dragões, os elfos, vocês viam as linhagens; aí, vocês veem tudo, progressivamente vocês irão ver tudo, então 

o que é que vocês fazem com isso? Vocês ficam no coração, vocês deixam viver o que deve ser vivido, ou vocês 

colocam em jogo a pessoa, a curiosidade, a necessidade de trocar, de dialogar? 

 

Em certos casos, sim, mas se vocês buscam sempre uma explicação, vocês não escaparam do perigo, hein, 

porque no espaço desses dois meses e meio, eu creio que foram dados, vocês irão viver tanto os reencontros... 

então eu compreendo que é, talvez, maravilhoso para muitos de vocês ver tudo isso, mas por que vocês 

querem que isso tenha uma utilidade? Antes havia um véu aí, não há mais véu. Isso existia antes já, eles não 

estão vindo ver vocês, salvo quando são os dragões ou os povos da natureza que vocês vão ver. Aí, 

efetivamente, eles lhes dão os sinais. 

 

...Silêncio... 

 

Questão: é um sonho: um Ser de Luz me apareceu e me teletransportou sobre um lugar que ele chamou 

Círculo de Fogo coronal. Ele me levou no centro do lugar onde eu recebi uma enorme descida de energia. 

Depois ele me levou numa caverna. Eu me sentei no meio e, no escuro, eu via tudo ao redor de mim. Sobre 

as paredes estavam desenhadas faixas de cores que rodavam. O ser disse: “está muito bem” e saímos por um 

outro caminho. 

 

Então, você mesmo disse que foi sobre um Círculo de Fogo coronal, tal como você chamou. Eu lembro você que 

havia sete Círculos de Fogo, cada um correspondendo aos chacras maiores em encarnação. Certo? Você foi ao 

Coração do Coração desta Coroa da cabeça. O que é que aconteceu: você recebeu a Luz. Depois ele o levou 

numa gruta, em suas profundezas. E aí, você percebeu que estava no escuro completo, você viu tudo. Ele abriu 

a porta de acesso ao que eu chamei os hábitos ou os inconscientes que estão ainda alojados em você. E isso, 

isso faz parte dos sonhos esclarecedores, se eu posso dizer. 

 

Então os sonhos não são para lhes dar eventos, salvo aqueles que têm sonhos um pouco proféticos sobre o que 

vai chegar, mas a maioria dos sonhos que vocês têm, são relativos ao nível do inconsciente, do que não foi visto 

e do que é para viver. E o viver já é maravilhoso, porque significa a Liberação. Mesmo que você não tenha a 
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explicação, mesmo que eu dê a você hoje, já é alguma coisa que aconteceu em você e que você vê agora. Você 

deve constatar que em seguida desse sonho, alguns dias talvez depois, talvez semanas, que havia uma 

compreensão intuitiva, eu vou chamar isso assim, muito mais flagrantes que anteriormente, mas é muito 

coerente. 

 

É como os outros sonhos que tivemos também nos primeiros dias quando eu vim, onde vocês tinham um irmão 

que via uma piscina subterrânea com serpentes. Então, esse irmão bem amado compreendeu que a serpente 

estava nele antes de tudo. Os sonhos lhes falam, e eles não falam na linguagem simbólica dos sonhos habituais, 

mas eles são muito importantes para o processo que se desenvolve em vocês agora, quer dizer, a eliminação do 

efêmero para benefício da Eternidade. É isso que está prestes a acontecer agora, não mais a sobreposição, 

mesmo que para alguns irmãos e irmãs, ela não terminou. 

 

De maneira geral, vocês vivem a dissolução; Maria, ela lhes disse, me parece. Então, é claro, essa dissolução, ela 

está mais ou menos sincronizada com os processos exteriores, visíveis, coletivos, mas eles estão antes de tudo 

presentes em vocês. Isso pode confortá-los, como disse Maria, de ver o Sol, o que acontece. Isso pode confortá-

los ou lhes dar medo, de ver os sismos sobre a terra, os vulcões, os buracos, a loucura do homem, mas é 

sempre o mesmo processo que está trabalhando, não somente de sobreposição agora, mas de dissolução. 

 

...Silêncio... 

 

Questão: meu problema da coxa coloca um problema para a minha Liberação? 

 

Absolutamente não. Felizmente nenhum problema clínico, orgânico ou psicológico é embaraçoso para a 

Liberação. Mas eu lembro você que antes da Liberação, há 132 dias, mais 9 dias, ou 8 dias. Cabe a você ver. 

 

...Silêncio... 

 

Questão: desde anos eu tenho um sonho recorrente onde minhas pernas não me suportam mais e eu me 

ajudo com os braços para avançar. Há dois anos, em Paris, eu cai violentamente sobre os joelhos indo para a 

Capela da medalha milagrosa. 

 

Oh, é uma liberação muito bonita, isso. 

 

Questão: o problema dos joelhos se revelou há alguns meses com dores intensas que me despertavam à 

noite, e isso desapareceu há alguns dias. 

 

Está esclarecido. Mas é muito forte: você caiu indo ver a Virgem. Ela lhe colocou de joelhos antes. É muito 

simples compreender, precisava que você caísse de joelhos antes de ir ao seu encontro e precisava que você... 

então em linguagem católica, eles lhe diriam: é preciso que você expie. Não, eu, eu diria simplesmente que 

você deveria fazer essa experiência para poder se permitir eliminar tudo que é muito rico, no nível dos sonhos 

que você descreveu antes, que lhe impedia de se deslocar. Agora que desapareceu, você verá que esse sonho 

não pode mais voltar. 

 

...Silêncio... 

 

Questão: durante a presença de Bidi, ontem, eu senti uma forte dor no nível do ponto ER. 
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A Porta ER? 

 

Questão: a Estrela ER. 

 

Sim, é muito simples. Desde o instante em que a pessoa não é mais afetada pelo barulho que o Bidi faz, ela toca 

a Eternidade, toca o Coração do Coração e toca também o ponto central ER, é claro, que corresponde à Porta 

ER, quer dizer, a radiação do divino, e também a Fonte de Cristal. E Bidi, com sua voz, e ele lhes disse, aliás, eu 

creio, estejam vocês incomodados, estejam vocês com medo, estejam vocês não conseguindo seguir, porque é 

forte. Se vocês largam a pessoa, as dores nos ouvidos, os incômodos, vocês vão atravessar a pessoa, e aí vocês 

veem o que estava por trás e vocês se beneficiam plenamente de sua Presença. 

 

Efetivamente, eu lembro vocês que Bidi só pode intervir na ultratemporalidade, porque ele não está sujeito a 

mais nenhuma forma. Então a forma de manifestação é, como dizer, uma espécie de alquimia entre o 

Impessoal e os elementos de sua pessoa encarnada quando estava encarnado. Então sim, efetivamente, é 

muito, muito forte, salvo se a pessoa está à frente. Ora, o que você viveu mostra que a pessoa está abandonada 

e deixou a consciência atravessar. 

 

 

Questão: se o sono ocorre, é também uma forma de abandono? 

 

Sim, certamente, porque para dormir com o barulho que ele faz, é preciso ser surdo como um pote ou superar 

a pessoa. E, aliás, é surpreendente, há muitos que adormecem com Bidi: aqueles que não fugiram ou que não 

estão incomodados no nível dos ouvidos ou da garganta, além disso. Eles desaparecem sem nenhum problema, 

apesar do barulho. Porque o que podemos dizer se ele faz barulho, hein.  

 

 

Questão: você pode desenvolver a noção “expiar” com relação com o “vigiar e orar”? 

 

Olá, há uma teóloga aqui, ou o que? Eu coloquei a palavra “expiar” para rir, então não conte comigo para fazer 

uma relação entre os dois. Não há nada a expiar.  Isso é ainda uma linguagem, eu diria, judaico-cristã de culpa. 

Não há inferno, não há paraíso, não há danação eterna. Que besteiras são essas? Então, não conte comigo para 

lhe fazer uma exposição das virtudes teológicas da expiação. É arcaico, não tem mais razão de ser tudo isso. 

Aliás, isso não deveria jamais ter a menor razão de ser, não só agora. É como as histórias de pecados mortais. 

Mas o que são essas tolices, hoje? 

 

Como disse Bidi: esqueçam todas as histórias e todas as referências passadas de sua pessoa, mas também as 

espirituais da Terra ou as suas, senão vocês nunca se safarão disso. É ainda e sempre o ego que quer 

compreender os conceitos. Francamente, quando vocês vivem o coração e o Amor, o que é que isso pode lhes 

fazer, real e concretamente, de estar expiando? Vocês vibram ou não vibram, não se percam no mental. Eu 

quero explicar bem todos os sonhos do planeta, mas aí, esse tipo de questão, traduz o que: um interesse pelo 

conhecimento, pelas energias que nós temos chamado Luciferianas, então a dualidade bem-mal, masculino-

feminino. É exatamente a mesma coisa que há pouco na história da coxa. E quem coloca a questão, aliás? Eu 

não vi. 
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Questão: sou eu que cai sobre os joelhos. 

 

Ah, certo. Você já expiou caindo sobre os joelhos, hein.  

 

 

Resta apenas a última questão antes da pausa. 

 

Vamos. 

 

 

Questão: eu recebi um e-mail de uma pessoa em grande depressão, com tendências suicidas. Eu não a 

conheço, mas ela me pediu ajuda para aliviá-la. Eu não quero entrar no papel de salvador e eu não sei o que 

fazer nessa situação. 

 

Se esse e-mail chegou para você, não há jamais o erro, você deve responder. Então, você não tem que 

responder enquanto pessoa ou com um parecer não autorizado. O que é que lhe resta? A oração. Você sabe 

orar, não?  

 

 

Questão: sim. 

 

Então. 

 

 

Questão: eu posso responder-lhe que eu orarei por ela? 

 

Eh, é o que eu disse. Sim, é preciso dizer a ela. 

 

 

Questão: mesmo que ela não esteja ligada... 

 

Dirija-se ao seu anjo guardião que está ao seu lado, hein. Ele está um pouco furioso porque aí... Orar é orar. Se 

você pensa que não tem fé – o que não é verdadeiro – para orar, peça ao seu anjo guardião. Mas sim, precisa 

responder a uma pessoa. Ela não lhe pede dinheiro, ela não lhe pede... ela lhe pede ajuda. É um pedido que 

vem das profundezas do estado que ela está. Quer você tenha consciência para poder ajudar ou não, é 

secundário, mas nada lhe impede de orar por ela. 

 

Eu creio que vocês querem comer aí, hein, é isso? 

 

 

Sim, está na hora. 

 

Então, caros amigos, eu lhes digo preparem ainda as questões, isso vai ferver. E eu lhes digo até daqui a pouco. 
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Eh bem caros amigos, nós vamos poder dialogar sobre vossas últimas questões. Então, eu os escuto. 

 

 

Questão : como orar para alguém ? 

 

É a sequência da questão de agora há pouco, como orar para alguém ? 

 

 

Questão : sim. 

 

Mas você ora com seu coração, por que você tem necessidade de uma técnica ? A oração do coração, é a única 

prece eficaz. Você se coloca em seu coração, você coloca a pessoa em seu coração, e você pede o que você 

quer ao seu coração.  Não vale a pena fazer rituais ou uma prece particular, onde quer que ela seja ou de onde 

quer que ela seja.  A prece espontânea, não há regra, é seu coração que deve falar, e o coração é espontâneo. 

Portanto não reflita sobre como você vai orar ou como é necessário orar, faça-o. É o mental que tem 

necessidade de ter referências, de contextos e uma técnica. Vocês não estão mais no tempo das técnicas, eu 

disse. 

 

Questão seguinte. 

 

 

Questão : na idade de 11 anos, após um traumatismo, eu vivi um desaparecimento da consciência do corpo. 

Tive a impressão de não mais existir. Tive de me reconstruir sobre outras bases. Quando o corpo desaparece, 

a pessoa desaparece ela também ?  

 

Há uma segunda questão ligada à primeira. Eu a leio em seguida ? 

 

Não. 

 

O problema, você vê, é que esse acontecimento, como você o diz e como você viveu – o desaparecimento da 

pessoa - , aconteceu, se compreendi bem, na idade de 11 anos. Ora, vocês o sabem, a estrutura mental ainda 

não tinha aparecido. O que quer dizer que essas experiências de desaparecimento que acontecem muito jovem 

às vezes deixam marcas, mas normalmente, da mesma maneira que desde a idade de 5 anos vocês esqueceram 

que vocês eram Absolutos, porque vocês criaram uma pessoa, e ali a pessoa não tinha estabilizado o corpo 

mental, ele, aparece depois, três anos depois, o que quer dizer que a experiência, mesmo se ela foi muito real, 

não lhe permite afirmar que hoje você é liberado.  Aí está o que eu queria dizer em relação a essa 

experiência.  A segunda parte ?  

 

 

Questão : atualmente, e em consequência disso, eu sei que o corpo não é senão um veículo emprestado, mas 

a consciência da pessoa, eu a vejo como a cola da qual eu não posso me descolar. 
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Você não pode se descolar porque a consciência, quando eu disse que há primeiramente o corpo emocional, 

corpo astral, que aparece aos 7 anos, e depois, por volta dos 14 anos, o corpo mental. Vocês têm Anciãos que 

testemunharam, que viveram o Despertar muito jovens, mas era aproximadamente 16 anos, aí isso dura toda a 

vida. Ao contrário do que acontece antes dos 14 anos, eh bem como você o descreve perfeitamente, a 

consciência se reuniu ao corpo. Todas as técnicas que nós lhes demos, tudo o que nós lhes demos, é o trabalho 

que nós fizemos desde mais de dez anos, de lhes dar os diversos meios de não mais estarem identificados ao 

corpo, mas como você o descreve tão bem, a experiência de 11 anos era total e não obstante hoje, é como se 

ela não tivesse acontecido, porque aconteceu, como eu lhe disse, antes dos 14 anos. 

 

Portanto não tenho técnicas a lhe dar, as técnicas elas foram empregadas durante anos. Tudo o que resta é o 

sacrifício da pessoa, ou seja que enquanto vocês acreditam de uma maneira ou de outra, que vocês são... 

mesmo se você sabe que esse corpo é, um veículo, sua consciência está ligada a esse veículo, e é indispensável 

para muitos de vocês. Eu os lembro que ainda há alguns anos, havia alguns de vocês que tinham feito viagens 

em Existência e que se encontraram com laços nos tornozelos e nos punhos, porque não era o momento para 

eles.  Hoje tudo isso não é mais válido, essas regras. Aí, há apenas sua consciência, no último face à face, que 

pode dar o último passo. 

 

Portanto, eu não posso dar-lhe técnicas. É um sacrifício que concerne a você mesmo, quer dizer que alguma 

parte permanece, como você diz, agarrada como cola à identidade, mesmo se você viveu, infelizmente antes 

dos 14 anos, esse gênero de mecanismo, sobretudo quando isso acontece, e eu diria mesmo... Se é antes dos 8 

anos, isso pode permanecer mais facilmente do que se é entre 8 e 14 anos, mas vocês não têm nenhuma 

lembrança do que vocês eram antes dos 3 anos.  Se tivessem, seria apenas a lembrança, vocês veriam que 

vocês não eram uma pessoa, mesmo sendo bebê.  O bebê, ele é Absoluto, ele não está cortado, ele não fechou 

a fontanela e até mesmo um ano depois, o bebê não tem nenhuma noção de ser uma identidade ou uma 

pessoa, é somente um saco de carne, como Bidi disse. Certamente ele reconhece vagamente o papai e a 

mamãe, e é justamente a identidade do papai e da mamãe que vai fixá-lo na pessoa. E é por isso que se disse 

muitas vezes que nos povos unificados, em 3D unificada, não há pais.  Lembrem-se de que vossos pais, são 

sempre um karma a carregar, a resolver, em meio à pessoa e da hereditariedade deste mundo. 

 

Portanto eu não posso lhe dar técnicas, eu posso simplesmente dizer : eleve em vibração, qualquer que seja a 

técnica que você utiliza, mas vocês não estão mais nessa fase, vocês estão no último face à face. E você 

constata que você está agarrado, isso não quer dizer que é necessário encontrar uma técnica para se 

desagarrar, uma vez que é sua própria consciência que se dessagarra - sozinha – a partir do instante em que 

você se sacrifica, sem nenhuma dificuldade hoje para muitos e que vai se tornar, com o evento de Maria que 

lhes foi anunciado e que alguns viveram... é a única maneira. E sobretudo não esqueçam que uma experiência 

passada, que ela tenha acontecido ontem, que ela tenha acontecido há dez anos ou cinquenta não muda 

nada. Inconscientemente, vocês sempre tentam fazer reviver uma experiência passada, isso é um erro porque 

inclinando-se sobre esse passado, sobre uma experiência tão maravilhosa qualquer que ela seja, ela os impede 

de acessar o instante presente. É a natureza do confinamento, mesmo. 

 

Você constatou aos 11 anos que você era mais do que esse corpo, você teve o testemunho direto, e hoje você 

me diz : « Eu sei que eu não sou esse corpo que é somente um veículo ». Por outro lado você constata que a 

consciência está muito agarrada ao corpo.  Agora, como eu disse, não é mais uma questão de segurança, com 

os laços nos tornozelos e nos punhos, é somente uma resolução do último face à face e da sobreposição do 

efêmero e do Eterno.  Não há senão o momento em que o efêmero é visto como realmente algo ao qual se 

sacrificou– para a Eternidade -, e nesse momento vocês são liberados, mesmo neste período, com o Manto Azul 
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de Maria ou a mensagem do Sol, mas não antes. Exceto é claro se você foi liberado pela Onda da Vida ou pelo 

Fogo Ígneo, o que não é seu caso. 

 

Outra questão.   

 

 

Questão : é um testemunho : em 2 de abril pela manhã, eu fazia a limpeza e a palavra « abandono » 

retornava constantemente. Em um momento, eu não estava mais em meu corpo, mas na palavra 

« abandono » que preenchia todo o espaço no interior e no exterior de mim... 

 

Eu a corto primeiramente para dizer que é no 2 de abril de manhã que nós enviamos a primeira mensagem, 

enfim que o Sol lhes enviou a primeira mensagem, e ela não aterrissou em todos os lugares, sem isso vocês a 

teriam vivido a partir desse instante em que se passava alguma coisa no Sol, antes mesmo que isso chegasse na 

terra.  Esse foi o caso para alguns irmãos e irmãs, e aliás é por isso que Maria não falou disso senão após o 

meio-dia. Se ela quisesse dizer-lhes isto um pouco antes, ela teria dito um pouco antes, mas o efeito surpresa 

foi amputado porque vocês eram apenas alguns a terem vivido a etapa inicial, e efetivamente a palavra 

« abandono » corresponde completamente a isso.  Você pode continuar. 

 

 

Questão : … depois, um vazio abissal se instalou em meu coração e se expandiu, isso cortou-me a respiração. 

Esse vazio se revelou cheio de uma paz indescritível que preencheu todo meu ser. O que eu segurava caiu de 

minhas mãos, eu tive de me apoiar na parede, o corpo trêmulo e fluiam lágrimas de felicidade. Eu senti a 

presença de Maria em mim e fora de mim. Um grito saiu : «  Maria ! ». A palavra « evidência » apareceu, a 

evidência do abandono do Si. Eu senti isso como uma reconexão a mim mesma. Eu Agradeço. Eu nos amo.  

 

Agradeço, é exatamente o que Maria previu para os dias seguintes, que foi estendido por vários dias, 

infelizmente. Mas efetivamente muitos irmãos e irmãs o viveram diretamente no nível do Sol, quando dos 

primeiros movimentos, quer dizer antes mesmo da chegada das radiações sobre a terra, ou seja os primeiros 

flashs de impulsos de ejeção de massa coronal e as radiações. E há alguns que o viveram, é precisamente isso 

que vocês vão viver, se vocês não o viveram. Então certamente, não sempre com a mesma intensidade, isso 

pode tomar... nesse caso, é uma palavra que se grava, mas vocês saberão pertinentemente, vivendo isso, 

mesmo que isso seja durante o sono, vocês verão que há um antes, como foi dito, e um depois.  Vocês veem ? 

Portanto, é um testemunho magnífico certamente, sobretudo em relação ao dia em que ele aconteceu e à hora 

em que aconteceu. 

 

Então, podemos continuar. 

 

 

Questão : é um sonho : um gato em posição de esfinge me estende sua pata direita de cor verde jade ; eu a 

toco. Um cervo e seus pequenos vêm se esfregar em meus joelhos. Um grande pássaro vermelho com um 

longo pescoço púrpura vem se enrolar ao redor de meu pescoço afetuosamente. Eu olho seus grandes olhos, 

pergunto seu nome : Fênix. E aí, eu desperto. 

 

Oh é muito simples, aí também, vocês têm ao mesmo tempo a fusão do efêmero e do Eterno, e a alquimia que 

se produz, ou seja a dissolução. A dissolução do efêmero, que vocês estão prestes a viver, coloca fim a todos os 

véus. Como isso foi dito pelos povos da natureza, e como nós o falamos a respeito dos animais, em sonho 



173 
 

também, vocês vivem o encontro com animais selvagens, como o cervo por exemplo, e também o pássaro. 

Então é claro, há um simbolismo em relação às cores e ao tipo dos animais, mas o mais importante aí, nesse 

sonho, não é isso, é o que eu acabei de dizer. Então certamente, após, o primeiro animal é qual ? 

 

 

Questão : o gato. 

 

O gato. Sim, aí, está diretamente em ressonância com suas linhagens. Vocês vão constatar, vocês sabem, os 

elfos lhes disseram que vocês vão ver os animais aproximarem-se de vocês, em seu corpo de carne ou em seu 

corpo astral.  Certamente, aí também, a noção de afinidade e de ressonância vibratória vai afetar. Se vocês têm 

linhagens aéreas – Altair, os pássaros -, os pássaros vão vir.  O cervo está ligado à Terra, o gato está relacionado 

à Sírius, etc., etc. Aí, são mais linhagens que se revelam, é a sintonia, a afinidade vibratória com os diferentes 

povos da natureza e também dos animais, selvagens ou domésticos, que vão se manifestar dessa maneira. É 

perfeitamente lógico. 

 

Vamos, continuamos. 

 

 

Questão : como saber o momento certo para fazer eutanásia em seu animal ? 

 

Como saber ? Mas é suficiente observar o animal. Não sou eu quem observa esse animal, é você. Um animal 

quando ele vai morrer, ele se esconde, todos os animais, mas se ele sofre, ele vai se manifestar. Deixe-o morrer 

em paz se ele não sofre.  A eutanásia concerne apenas aos animais que sofrem, mas os animais são 

perfeitamente capazes de morrer sem sofrimento e no silêncio.  Nesse momento, respeitem.  Por que levá-lo, 

fazer picar, então que... sobretudo os animais domésticos, eu os lembro que eles estão em curso de 

individualização e sobretudo agora, os animais domésticos ou os animais em curso de individualização são 

perfeitamente capazes de partir em paz, sem sofrimento, aliás como vocês, vocês vão ver. 

 

Portanto, não sou eu quem devo lhe dar a resposta, é a observação normal de seu animal. Primeiramente, ele 

sofre ? Mas isso ele lhe dirá, o animal, seja que ele late, seja que ele geme, se é um gato, ele vai miar, ele vai 

chamar, e se ele se mantém tranquilo em um canto, deixe-o tranquilo e partir em paz. Vocês sabem, isso foi 

dito muitas vezes, isso foi repetido eu creio durante este período, que a maneira à qual vocês morrem 

condiciona vosso futuro. Para os animais, que estão em curso de individualização, é totalmente verdadeiro. 

Assim há processos que podem ser conduzidos tranquilamente até a separação da alma, do corpo, nesse caso é 

necessário deixar o animal tranquilo. Mas se há sofrimento, efetivamente é necessário agir. Portanto há 

somente você que pode vê-lo a cada dia. Não há melhor momento, cada animal é diferente. 

 

Outra questão. 

 

 

Questão : é um sonho antigo : um grupo de desconhecidos me pede para saltar sobre uma cerca-viva densa. 

Eu supunha que havia o vazio atrás, e eu pensei que ia me matar, mas eu constato que eu voava no ar com 

uma grande alegria. O que é isso ? 

 

Então, não compreendi nada, porque há um muro, uma cerca-viva, e ao mesmo tempo você voa, eu não 

compreendo. Se você estava no solo, você atravessou a cerca-viva ou não, escalando-a, mas se você voa, é isso 
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que eu não compreendo.  De qualquer maneira, o sonho de voo é sempre significativo de uma 

desincorporação.  Agora, se você voa, eu não vejo em que você pode ser parado por uma cerca-viva densa, foi 

isso que eu não compreendi... 

 

 

Questão : desconhecidos lhe pedem para saltar uma cerca-viva. Ela não sabe o que há atrás da cerca e ela 

supõe que é o vazio... 

 

Sim, mas ela está prestes a voar. 

 

 

Questão : não imediatamente. Ela pensa que é o vazio e que ela vai se matar, e na verdade, ela se põe a voar. 

 

De acordo. Compreendi melhor, no nível da cinética.  Isso significa efetivamente uma experiência fora do corpo, 

uma viagem astral ; todos os sonhos de voo estão ligados a isso. Bom, no nível do significado do sonho, isso não 

muda nada, hein.  Ela atravessou uma etapa nesse momento, é tudo o que eu posso dizer. Porque no corpo 

astral, em realidade, não há vazio. Então evidentemente, você me diz que o sonho de voo é depois, hein, está aí 

a dificuldade. Portanto aí eu não posso concluir de maneira definitiva, mas o sonho de voo, mesmo como 

segunda parte, significa que ela saiu do corpo. 

 

 

Questão : é um outro sonho : eu entro em um edifício com uma mulher. À direita, há estudantes em uma sala, 

à esquerda um corredor, e um ser com uma longa vestimenta branca me faz visitar as salas. Na segunda sala, 

não há estudantes mas um grande aquário transparente cheio de fios embaraçados. O ser me diz : « Olhe, 

aqui está contida toda a tecnologia da luz ». Eu me volto para a mulher, eu quis gritar de alegria. Eu 

desperto. 

 

Bem. Como você diz, não é sua casa, é um edifício onde acontece, aparentemente, ensinamentos, uma vez que 

há estudantes na primeira sala. Em seguida, há um sábio que você não conhece, que lhe mostra uma segunda 

sala, onde lhe mostra tudo o que está ligado à Luz, à Liberdade, através dos diferentes símbolos dados, aí 

está.  Isso quer dizer simplesmente que você fez uma incursão (mesmo se esse sonho é muito antigo), nos 

domínios do Conhecimento.  Não o conhecimento tal como vocês o conhecem no nível humano, mas você 

tocou um local onde algumas coisas são reveladas, onde se pode estudar algumas coisas. E visto o que você me 

descreveu, você penetrou em uma forma figurada, e não real, são imagens projetadas pelo seu subconsciente 

em retorno que correspondem a grosso modo ao que foi chamado os Anais Akáshicos, mesmo se não é 

inteiramente um termo exato, ou seja o lugar onde estão estocadas as memórias. Eu não posso dizer mais. 

 

 

Questão : há 25 anos, após ter comido um bolo contendo substâncias alucinógenas, eu fui contatado por um 

ser de uma embarcação espacial. Uma força me agarrou e fez meu corpo dobrar para frente, e uma energia 

vermelha saiu pelo meu chakra coronal.  Um diálogo se instaurou com esse ser, mas o medo estava presente. 

Eu me sentei sob uma árvore. Por muito tempo, largos painéis cristalinos luminosos passaram em mim depois 

tudo parou. O que é isso ? 

 

Oh sim, eu posso esclarecer, sobretudo se você comeu substâncias alucinógenas. Você mesmo disse, são 

alucinações.  É um fantasma, é astral, aí, não é um sonho e eu não tenho nenhum meio de verificar se é uma 
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experiência real ou se corresponde ao seu subconsciente. Portanto, não é um sonho, eu não posso explicar isso, 

sobretudo quando são meios artificiais como esse. Vocês sabem perfeitamente que há produtos que permitem 

fazer viagens xamânicas, certamente, essas viagens xamânicas não são a realidade. 

 

É claro, há símbolos que aparecem sempre, a serpente, a origem do mundo, a visão do mundo, o DNA, mas 

tudo isso são franjas onde se misturam as forças inconscientes e a realidade. E no mais, tomar substâncias de 

maneira não espontânea, que não o faz desaparecer, mas que faz aparecer visões, eu confirmo, são visões 

alucinatórias. Não se pode atribuir nenhum crédito, qualquer que seja a intensidade. Exceto, é claro, se vocês já 

são liberados, mas visto que é algo que se passou há tão longo tempo, eu duvido muito que você fosse uma 

pessoa liberada naquele momento. Portanto esqueça isso, porque qualquer que seja a intensidade dos 

encontros extraterrestres, que são efetivamente muito frequentes no universo dos alucinógenos – certamente 

eles são o reflexo de uma realidade, mas distorcida -, não é a verdade, está alterada. 

 

Continuamos. 

 

 

Questão : as Radiâncias Arcangélicas são sempre às quintas-feiras à noite ; há 45 anos, o invisível me 

estabeleceu encontros na quinta-feira à noite. Por que essa escolha ? Isso corresponde à cor laranja ? 

 

Não, não há nenhuma correspondência com Júpiter, muito simplesmente. É tudo. E Júpiter, o jovial como se 

diz, é uma energia muito benéfica. 

 

 

Não há mais questões. 

 

Ah bah sim, talvez há questões aqui. 

 

 

Não há mais questões escritas. 

 

Bah não me importa, há outras questões aqui. 

Então, quem toma a palavra ? 

 

 

Questão : sobre a prece do coração, é necessário sempre ter a autorização da pessoa para a qual se ora ? 

 

Ah, é diferente. Há pouco era um pedido que era feito. Agora, atenção, você tem plenamente o direito de orar 

para quem você quiser, mesmo sem acordo, mas nesse momento respeite a liberdade do outro, quer dizer, 

você não pode fazer o pedido específico. Você pode simplesmente pedir à Luz para mostrar, por exemplo, mas 

você não pode decidir a orientação da prece, sobretudo se a pessoa não sabe.  

 

Quando eu estava encarnado, eu orava todas as noites para todo o planeta, e também para alguns irmãos que 

tinham me pedido, e também para alguns irmãos e irmãs que não tinham me pedido nada – mas aí, a prece era 

diferente, ou seja eu tentava ser o mais neutro possível, não pedir uma intenção específica mas em vez disso 

que seja a Luz, para esses irmãos e essas irmãs que não tinham me pedido nada. 
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Portanto tudo depende se há pedido ou não. Mas bom, eu diria, e não é um jogo de palavras, vigiem e orem 

primeiramente para vocês mesmos, hein. E depois para todos os outros. Vamos, continuemos. 

 

… Silêncio… 

 

É bem o que eu disse, são as últimas questões. 

 

… Silêncio… 

 

Questão : eu desapareci durante anos e desde 2012 eu não desapareci mais, é normal ? 

 

Vamos antes mesmo retornar sobre essa palavra de desaparecimento que vocês empregam sem parar. Vocês 

têm a impressão, quando vocês dizem : « Eu desapareci », isso aí é, eu sou livre. Mas o desaparecimento... 

 

 

Questão : não… 

 

Eu não falo para você, mas há muitas questões que foram colocadas sobre os desaparecimentos ou em todo 

caso elementos, dos irmãos, das irmãs, que desapareceram. 

 

O desaparecimento, se ele não acarreta nenhuma mudança no retorno, é do sono. Certamente que há uma 

analogia entre o Absoluto e o sono, mas o fato de desaparecer durante o sono, exceto aqui quando vocês nos 

escutam, ou em outros lugares se vocês dormem escutando, aí vocês são Absolutos, mas o problema, é como 

eu disse há pouco, vocês passam sempre pela Infinita Presença. Ora o testemunho, é a Infinita Presença, o que 

quer dizer que quando vocês desaparecem, isso lhes dá a certeza de serem liberados no momento final, mas 

não antes. Porque aquele que desaparece verdadeiramente – ele passa, mesmo se não é obrigatório, pela 

Infinita Presença, exceto em sonho -, e quando ele retorna, ele leva com ele alguma coisa, e essa alguma coisa 

que é trazida, é a Infinita Presença e é isso que muda tudo. 

 

E como você mesmo o diz, você desapareceu até 2012, e agora você não desaparece mais, porque é necessário 

ver para você o que é que ainda se prende a essa história, e a esse corpo e essa pessoa, quais são os medos que 

estão escondidos por trás. Aí está o que eu queria dizer.  Portanto quando vocês empregam a palavra 

« desaparecimento », não faça disso uma Liberação. 

 

Como eu também disse há pouco, vocês têm muitos irmãos e irmãs hoje que ainda são capazes de desaparecer, 

de se alinhar e desaparecer, e o que é que eles constatam ? Quando eles retornam, eles estão ainda mais em 

raiva, não é normal.  E uma fuga, é um desaparecimento... eu não disse isso para você. É necessário não 

confundir o desaparecimento ligado a uma fuga, um esquivar-se se vocês preferem, e um desaparecimento 

com um retorno em um estado de beatitude que nada altera, sem isso é um desaparecimento para nada, que 

traduz certamente vossa Liberação final, mas a pessoa ainda está presente, muito presente. Vocês o veem bem 

em vossos comportamentos todos os dias agora. Aí está o que eu queria dizer sobre o desaparecimento. 

 

Agora, porque você não o viveu mais desde 2012, e porque você o vivia antes, é porque antes de desaparecer, é 

necessário, o estado de vigília, de meditação ou de alinhamento, necessariamente, contrariamente aos sonhos 

ou a outras circunstâncias, passar pelo testemunho do acesso ao Absoluto, pode-se dizer.  O testemunho do 

acesso ao Absoluto, é a Infinita Presença, é o momento em que a consciência se apaga. Mas se vocês passam 
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do estado de vigília ao desaparecimento escutando as vibrações, o que nós lhes dizemos, ou em meditação, se 

vocês não trazem isso, na ida como na volta, a lembrança dessa Infinita Presença, isso quer dizer o que ?  Isso 

quer dizer que, como nós sempre o dissemos, vocês são liberados no final.  A Infinita Presença é o 

desaparecimento do Si, mas esse desaparecimento do Si,  que conduz à a-consciência, ele deve ser consciente. 

Nesse momento você é liberado vivo e não liberado-morto. Tanto mais que agora, vocês não têm mais os laços 

nos tornozelos e nos punhos, é muito raro. 

 

Se vocês desapareceram sem lembranças, isso quer dizer que a pessoa se reinstalou. É como uma experiência 

passada, você puderam muito bem, por exemplo houve irmãs, irmãos,  que nos contaram experiências 

magníficas, e que dizem que essa experiência não se reproduziu. Isso quer dizer simplesmente que o Espírito, a 

alma, a consciência se recolocou no corpo e está em alguma parte identificada a esse corpo e a essa história. 

 

Eu não poderia falar assim quando eu estava encarnado, porque eu também tinha medo do Absoluto. Eu sabia 

que isso existia porque fusionei com o Sol muito jovem, e aliás eu disse que tinha alguma coisa atrás.  É bem 

evidentemente, para o Si, o que há atrás do Si, é o nada, o horror, mesmo se sabe-se que isso sustenta os 

mundos e que é, modo de se expressar eu diria, a origem do Amor. Alguém há pouco descreveu essa Paz que 

não pode ser comparada à outra coisa. É precisamente isso. Quando vocês penetram isso em lucidez, vocês 

sabem que vocês reencontraram vossa casa, a verdadeira, e nada mais da pessoa pode bloquear isso e não 

pode prendê-los. Permanecem somente os hábitos, ainda algumas ideias, algumas crenças, mas nada os 

impede de revivê-lo a cada vez passando pela mesma etapa. 

 

Os desaparecimentos escutando as vibrações, as canalizações, meditando, que não passam – quando vocês 

estão conscientes, não adormecidos – por essa Infinita Presença em que vocês verdadeiramente viram tudo o 

que há antes de desaparecer, dando-lhes a certeza de serem liberados, é tudo, mas não se enganem entre as 

experiências e o estado definitivo do Absoluto. Há muitos que se enganaram com isso, hein. 

 

O Absoluto conhece todos os mundos, é bem a consciência que traz o testemunho. Portanto se vocês passam 

do desaparecimento à pessoa, vocês não têm nenhum meio, mesmo que vocês o produzam sozinhos, de 

estarem estabilizados na Liberdade por enquanto. Isso quer dizer que vocês têm a passar um certo número de 

coisas que se desenrolam neste momento, que é necessário ver, atravessar, e não pensar.  Sem isso vocês não 

estão livres, mesmo que vocês tenham a segurança e a certeza da Liberdade. Vocês veem a diferença ? E bem 

evidentemente, a vivência não é exatamente a mesma. 

 

No caso do Liberado Vivo, há uma pessoa que é um veículo, mas não é mais a pessoa quem controla, quem 

dirige, é a Vida, assim aquele que vive o Si e que desaparece escutando, ele está para ser liberado, mas isso 

quer dizer também, uma vez que agora não há mais os laços, que vocês têm de passar por certas etapas no 

efêmero para poder chegar àquilo, antes da estase. 

 

É por isso também que eu adverti em relação a este período. É um período mágico, excepcional e maravilhoso, 

eu creio que os elfos lhes disseram, mas no nível da pessoa, isso arrisca não ser a mesma coisa.  E justamente, 

todas essas experiências na natureza, mesmo em meio à consciência ordinária, vão permitir-lhes soltar, 

obrigados e forçados, felizes ou não, tudo o que tem ligação com a pessoa e a história desse corpo.  Isso, isso 

faz uma pequena diferença agora, porque vocês veem bem ao redor de vocês, e aliás houve exemplos em 

relação a algumas questões, que vocês têm irmãos e irmãs que vibram todas as Coroas, mas ainda há uma 

personalidade. 
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A ativação das Coroas, a subida da Onda da Vida, se ela parou antes de reunir-se à Fonte de Cristal, o Canal 

Mariano, faz de vocês o que são João chamava os eleitos, mas os eleito do que ? De nada absolutamente.  Os 

eleitos são aqueles que elegeram seu domicílio na Eternidade. Os chamados são aqueles que de qualquer 

maneira serão eleitos, mas que imperativamente devem passar por etapas. Essas etapas elas são agora, no 

efêmero primeiramente, na vida de todos os dias, e muito rapidamente nos 132 dias. 

 

É por isso que eu atraio vossa atenção para dar muitíssima atenção ao que sai de vocês, em raivas, em 

julgamentos, em contrariedades, em sujeição de uns e dos outros, porque isso quer dizer que aí vocês vão ter 

coisas a passar. A maledicência, todas essas pequenas faltas que não são graves uma vez que vocês vibram o 

coração, mas que justamente os fazem sem parar colocar a questão entre o Si e a Liberdade.  O Liberado jamais 

se coloca a questão de ser liberado, ele encontrou o que ele é.  Para ele, mesmo a Liberação não quer dizer 

nada, nem o fim do mundo, nem o fim de seu corpo. Ele está aí porque ele está aí, e vocês sabem muito bem 

que para passar o buraco da agulha, é necessário abandonar todas as bagagens, o Cristo o disse. 

 

Ainda uma vez, isso não quer dizer tomar isso literalmente, dar todo seu dinheiro, hein, ou abandonar tudo, 

isso quer dizer ver os pesos que os encobrem.  E essa diferença, doravante, entre o Liberado Vivo com forma e 

o Si que se prepara para ser liberado, vai lhes aparecer cada vez mais claramente.  Vocês veem ?  

 

Outra questão. 

 

 

Questão : o « Vigiem e orem », para o Liberado Vivo, é a mesma coisa do que quando ele estava na pessoa ou 

é mais espontâneo e sem necessariamente pedido ? 

 

Eu não estou certo de ter compreendido, está mal expressado, hein. 

 

 

Questão : para o Liberado Vivo, o « Vigiem e orem », é espontâneo e sem pedido ? 

 

Mas o Liberado Vivo é uma prece permanente, ele não tem necessidade de pensar nisso. O Liberado Vivo é um 

estado de prece e de comunhão total. Ele vive sua vida, mas ele não tem necessidade do que quer que seja. Ele 

é o próprio testemunho vivo da prece, do « Vigiem e orem ».  O Liberado Vivo,  pela subida da Onda da Vida ou 

pelo Fogo Ígneo, está permanentemente nesse estado, mesmo se ele desempenha o jogo da pessoa, mas ele 

não é tolo. Olhem Bidi, vocês sentem bem a diferença entre a raiva, se posso dizer, e a expressão estrondosa de 

um Bidi, mesmo quando ele estava encarnado – aliás ele me dava medo, hein, eu jamais quis encontrá-lo. Sim, 

é normal, ele dá muito medo, Bidi, àqueles que se glorificam do Si, hein, que estão no ego espiritual, é normal. 

Portanto, se vocês querem, o Liberado Vivo vigia e ora mesmo se ele não quer ; não há mais pessoa, mesmo se 

ele desempenha a pessoa. Sua consciência, presente nesse corpo, vigia e ora.  Mesmo se não há os estigmas, 

mesmo se ele não diz nada, ele realizou o estado crístico. Ele e seu Pai, ou a Fonte, são Um, realmente e 

concretamente. Portanto o « Vigiem e orem », para ele, é um estado permanente. O que foi dito no « Vigiem e 

orem »  concerne aos futuros liberados, ao conjunto dos irmãos e irmãs, despertos ou não. 

 

Está claro ? 
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Questão : se foi vivida a subida da Onda da Vida até a Fonte de Cristal, se está liberado da pessoa, ela não 

pode mais retornar ? 

 

Eu nada compreendi. 

 

 

Questão : a pessoa não pode mais se juntar ao corpo ? 

 

Mas sem isso, é uma ilusão, se ela se junta ao corpo. Eu não compreendi bem. 

 

 

Questão : eu vivi a Onda da Vida completamente, mas eu não tive a sensação de ser liberada. 

 

É exatamente o que eu disse há pouco, ou seja você passou do estado vibratório ao desaparecimento, mas lhe 

falta a Infinita Presença. Vocês estão seguros de serem liberados, mas aí você não é liberado vivo, sem isso você 

não me colocaria a questão. Portanto necessariamente você cola na pessoa. A Onda da Vida os liberou desde 

que ela subiu e, eu os lembro, que ela atravessou o coração. Para muitos ela parou no coração e ela glorificou o 

Si. É necessário que ela suba até a Fonte de Cristal, mas se em você subiu à Fonte de Cristal, você 

necessariamente viu a Infinita Presença. 

 

 

Questão : sim, eu vi alguma coisa mas... 

 

Não, viver a Infinita Presença, não é ver alguma coisa. O Liberado Vivo sempre testemunha, qualquer que seja 

sua religião, devido a sua cultura, os mesmos conceitos expressos. Aquele que é liberado vivo não se coloca 

mais a questão da Onda da Vida, da Fonte de Cristal e de todas essas vibrações. Mas você o vê bem em sua 

vida. Se lhe restam medos, se lhe restam dependências, se lhe restam comportamentos aberrantes, como você 

quer ser livre ? 

 

Ainda uma vez, eu lhes dei essa precisão, é profundamente diferente desaparecer nos escutando ou 

desaparecer por uma subida brutal da Onda da Vida, embora a Onda da Vida, em geral, ela não era feita para 

desaparecer, é essa palavra « desaparecimento » que lhes coloca um problema, hein ? O Liberado Vivo tem a 

lembrança do que alguns descreveram em sonho, essa Paz incrível. Ele sabe que ele é isso, portanto a pessoa 

não pode mais colar.  Se ela cola, é porque falta um elemento no nível da última consciência, que não foi 

trazido, se posso dizer. Muitos seres viveram a Onda da Vida, e alguns disseram : « Aí está, eu sou liberado 

porque eu vivi a Onda da Vida. » Não, a Onda da Vida, ela pôde parar no primeiro chakra, no segundo chakra, 

no coração. Isso lhe dá a segurança da Liberação – no final. 

 

Ainda uma vez, isso foi dito múltiplas vezes, por mim, por outros : quando vocês estão liberados vocês não se 

colocam a menor questão sobre o que quer que seja. Assim que vocês colocam a questão de saber se vocês são 

liberados, é que vocês não são liberados, é tão simples assim.  E então, depois, se vossos comportamentos não 

traduzem essa Liberdade tal como vocês puderam ver em um Nisargadatta, há até mesmo vídeos que correm, 

sobre ele. Vocês também têm vídeos da Fonte, de Babaji ; olhem esses seres, vocês vão ver bem se vocês são 

como eles ou não. 
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Aliás, se vocês colocam a questão da Liberação, quando você diz : « Eu não tenho a impressão de ser liberado », 

ou você diz : « Eu tenho a impressão de ser liberado », não é verdade, nem um nem o outro. Isto é que você 

desapareceu, a Onda da Vida fez você desaparecer e lhe deu a certeza de sua Liberdade. Ah, isso não quer dizer 

que todos esses seres aí vão passar 132 dias na natureza, porque vocês são muitos a ir aos círculos de Fogo, 

mesmo assim.  Mas ainda uma vez, finalmente, não há diferença, simplesmente as coisas a viver enquanto 

pessoa, antes do Apelo de Maria, e eventualmente durante os 132 dias, não têm nada a ver com o Liberado 

Vivo. 

 

O Liberado Vivo, ele pode aliás decidir se encontrar na natureza, nos Círculos de Fogo, ou abandonar seu corpo, 

ou partir com uma embarcação, ele faz o que ele quer.  Mas o marcador do Absoluto, é sobretudo, hoje, vossa 

capacidade de estarem no instante presente, para estarem plenamente presentes e conscientes aqui mesmo, 

para observarem por vocês mesmos que não há nenhum medo que pode voltar, que não há nenhuma 

apreensão do que quer que seja, que não há nenhuma preocupação do que quer que seja concernente ao 

Espírito.  Ele pode ter preocupações sobre viagens organizadas, sobre o que se vai comer, sobre o que se vai ver 

como filme, sim certamente, mas no nível espiritual, é a calma total.  Vocês veem a diferença ? 

 

Vocês o veem entre os seres diretamente. Se vocês têm um Liberado Vivo que está sempre na raiva, que está 

sempre prestes a criticar, que está sempre prestes a manifestar comportamentos ligados à pessoa, ele não é 

liberado, ele lhes mente – ele mente a ele mesmo antes de tudo.  Aliás, perguntem a um verdadeiro Liberado 

Vivo, ele jamais poderá lhes dizer se vocês são liberados ou não, ele vê além de tudo isso.  Está claro ? 

 

 

Questão : para alguns, a instalação em Eternidade parece gradual, ou por etapas.  Isso significa que a alma 

faz sempre tournicoti-tournicota ? 

 

Não, tudo isso acabou. Acabou tudo isso, eu lhes disse.  A alma está em vias de consumação, o que resta, é uma 

pessoa que não viu tudo, na encarnação, em sua pessoa, não no Espírito.  Aliás hoje, independentemente do 

que vocês seguiram conosco, para aqueles que seguiram mais recentemente ou mais antigamente, vocês têm 

muitíssimos irmãos e irmãs que não têm nada a ver com vocês, que estão em outras correntes, vamos dizer, e 

que perceberam que o advaita vedanta era alguma coisa até mesmo muito interessante.  Mas esses seres aí, 

eles aderem ao advaita vedanta, mas absolutamente eles não são Absolutos, o que quer que eles digam. As 

palavras que são empregadas, mesmo, traduzem seu erro, mas não é grave uma vez que finalmente eles 

também serão liberados.  Bom, alguns foram recrutados porque eles eram muito bons. 

 

Todas as viagens que vocês fizeram, para alguns, quando vocês tiveram a possibilidade de fazer viagens em 

Existência, de fazer processos de comunhão, de fusão, tudo isso foi para lhes dar provas, e era suficiente viver o 

Si para vivenciá-lo. Aliás isso interveio antes que Bidi evocasse a menor noção. Antes de Bidi, nós lhes falamos 

todo o tempo de duas coisas : dualidade, Unidade. Com o Advaita, é a noção de não-dualidade, mas isso não 

quer dizer que é Unidade. Está bem além desses conceitos de Unidade ou de dualidade, não há mais conceitos, 

há somente a evidência dessa Paz eterna que foi vivida e que é vivida permanentemente, o que quer que diga a 

pessoa. 

 

Mas vocês não podem comparar a raiva ou a diversão de um Liberado ; a emanação daquele que é liberado não 

tem nada a ver com a emanação natural de alguém que vive o Si. Alguém que vive o Si vai ser sério, ele vai 

manter um rigor ; o Liberado Vivo, o que é que vocês querem que ele tenha a fazer com esses contextos ? Ele 

faz o que ele quer uma vez que ele não é mais a pessoa, mesmo que há uma pessoa que se apresenta diante. 
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Isso faz mesmo uma sagrada diferença.  O Liberado vivo não tem necessidade nem de meditar nem de orar, ele 

é meditação e ele é prece, ele é Amor. Vocês vejam bem Bidi, apesar de sua voz e seu físico muito menos 

agradável que o meu, eh bem mesmo assim é o Amor que sai, não ?  Portanto o físico não tem nada a ver nisto, 

aliás felizmente, hein, sem isso ele teria se preocupado. Bom, é necessário parar a maledicência. 

 

 

Questão : você poderia nos lembrar o que implica o fato de já ter sido chamado por Maria ? 

 

Mas, isso foi dito : certeza de ser liberado, finalmente. Mas vai necessitar passar por coisas, não desagradáveis 

hein, já disse isso, mas considerar os pontos que  prendem, que vocês mesmos criaram em meio à pessoa, à 

história, ao karma, ao histórico, aos laços que existem sobre esta terra. 

 

 

Questão : eu compreendi que há praticamente duas finalidades : durante os 3 dias, há aqueles que já 

partiram ou estão nos Círculos de Fogo, e há os 132 dias para a finalidade final. 

 

Mas a finalidade final, é o planeta-grelha total e terminal, certo ? Que vocês estejam nos Círculos de Fogo, não 

é uma recompensa, hein, é necessário não acreditar que vocês são mais eleitos do que os outros porque vocês 

estão em um Círculo de Fogo. Se vocês estão em um Círculo de Fogo, é porque vocês não têm necessidade de 

permanecer no ambiente de 3D, mesmo se vocês mantém vosso corpo, é tudo. Mas muitos terão necessidade 

desse ambiente 3D para verem o que não foi visto. Não o Liberado, porque o Liberado, ele faz o que ele quer, 

mas se o Liberado quer permanecer fora dos Círculos de Fogo para ajudar os irmãos e as irmãs sofredoras, ele 

tem total liberdade, isso nada mudará para ele. 

 

Eu não compreendo qual é a problemática. 

 

  

Questão : quando você fala da liberação final, isso quer dizer o fim, após os 132 dias ? 

 

É isso, mas eu os lembro que resta um certo número de dias, de semanas, de mês (N.T. « de mois » a palavra 

mês em francês não tem plural, aqui pode estar se referindo tanto a 1 mês como a meses), mais 132 dias. E são 

essas condições que serão profundamente diferentes. Para o Liberado Vivo, não : que ele deixe seu corpo, que 

ele vá em uma embarcação, que ele deixe seu corpo aos Dracos, que ele esteja nos Círculos de Fogo enquanto 

instrutor ou simplesmente por prazer, isso não tem nenhuma espécie de importância para ele, mas não é a 

mesma coisa para aqueles que vivem o Si, mesmo se eles desapareceram.  Eles estão seguros de serem 

liberados, sim, mas todo mundo é liberado, nós lhes dissemos, no final, mas o que vocês têm de passar não é a 

mesma coisa.  O Liberado Vivo, ele não tem nada a passar, absolutamente nada, ele refina nesse período os 

pequenos elementos, se ele o deseja.  O Liberado está livre, ele é meditação e prece, ele não tem necessidade 

de meditar, ele não tem necessidade de orar, ele não tem necessidade de nada.  Aliás, ele não busca nada. 

 

Desde que emerge uma questão em vocês, aí é claro nós jogamos o jogo das questões, mas quando vocês estão 

sozinhos, se há questões espirituais, de ordem espiritual, que surgem, tirem as conclusões : vocês não estão 

livres.  Vocês serão liberados, mas no momento hoje, no instante presente, esse não é o caso, é a segurança de 

serem liberados. É claro as coisas serão diferentes após os 3 dias, é justamente isso que cria a atribuição e eu 

diria, o trabalho, se podemos falar de trabalho, o caminho que vocês têm a viver durante esses 140 dias, eu 

posso dizer. 
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Questão : como são os casulos de Luz de um Liberado Vivo ? 

 

É muito simples, ele tem um corpo etérico, ele não tem mais o corpo astral, nem o corpo mental e nem o corpo 

causal. Se vocês o olham e se vocês são médiuns, vocês vão ver uma fantástica Luz Branca, mas segundo alguns 

esclarecimentos, ele pode aparecer dourado, mas a aura é antes de tudo branca. É a brancura imaculada, estilo 

Gemma Galgani ou o Arcanjo Uriel. 

 

 

Questão : se queremos deslocar nossa consciência em um outro lugar, imagina-se que se está lá ou se tem a 

impressão de estar, vemos o que se passa ali, mas se a alma é dissolvida não será mais possível utilizar a 

imaginação para se deslocar... 

 

Você mesmo disse que você utiliza a imaginação.  O imaginário e a imaginação não têm nada a ver com a 

Verdade, é uma projeção. Imaginar é igual a projetar.  Mesmo se essa imaginação é seguida de efeito, isso não 

é a Verdade, hein.  Servir-se do imaginário ou da imaginação para criar coisas, isso é o que ? É completamente 

astral. Não é o mundo dos arquétipos, não é o supramental. Você mesmo o disse : imagem, imaginar. 

 

 

Questão: sim, mas se, após ter imaginado estar em um lugar, nos transformamos em observador, não há 

mais imaginação que atue... 

 

Mas o Liberado Vivo ou aquele que realizou tudo isso, ele não tem mais necessidade de imaginação, ele está 

ligado diretamente ao mundo dos arquétipos. Ele não tem necessidade de imagens, ele não tem necessidade 

de imaginar o que quer que seja, ele não tem necessidade de projetar o que quer que seja. Eu atraio sua 

atenção, ainda uma vez, sobre a imaginação, que é do astral, do vento. 

 

 

Questão : mas se não há mais alma, não há mais astral... 

 

Bem o Liberado Vivo não tem mais alma. 

 

 

Questão : e se ainda não se é liberado vivo ? 

 

Bem sim, mas há almas que estão em dissolução ; se você desapareceu, sua alma, ela está em curso de 

dissolução, então, por que querer manter as imagens, ou a imaginação ou o imaginário ?  Naquele momento 

você se opõe, a pessoa.  É o ego, é o ego espiritual, típico, sutil, mas típico. 

 

Ainda uma vez, eu não questiono seu coração porque eu o vejo, mas o ego se agarra a tudo enquanto vocês 

não viram vosso ego, vocês tomam bexigas por lanternas. Portanto vocês vão imaginar coisas, uma imagem, um 

lugar como você diz, a energia vai seguir o que você diz : « Ai está, isso vibra ».  Mas não, mas tudo isso é 

besteira total. São as mesmas quimeras que as vidas passadas, o karma e tudo isso. Eu os lembro que o karma 

foi criado pelos Arcontes, pelo que foi chamado os Lipikas Kármicos, os Senhores do Karma. Felizmente que 

nessas assembleias, havia Arcontes mas havia também Melchisedeques, para vigiar que não houvesse abusos. 
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Mas aqueles que os dirigem, quando vocês partem e vocês retornam, não é a Luz, hein ?  Porque se vocês 

sabem o que é a Luz, não há karma que se mantém diante da Luz, porque vocês são apanhados pelo fato de 

acreditarem que há alguma coisa a melhorar. É sempre a mesma história, purificar o karma, melhorar isto, 

melhorar aquilo.  O Liberado Vivo, isso ele está acima, ele jamais buscou se melhorar, bem ao contrário, ele não 

tem senão um objetivo, o Absoluto, ou a Verdade, e a Verdade ela sempre esteve aí, o Absoluto também, nós 

sempre lhes dissemos. É o ego que o impede de vê-lo e de vivê-lo. 

 

Então, além disso, nesta fase de dissolução da alma coletiva do mundo, você se diverte em criar imagens, a 

imaginar, mas você se opõe à sua própria Liberdade, você é apanhado, você se prende, pelos devaneios, por 

coisas que não são a Verdade.  É claro elas são agradáveis, mas elas satisfazem quem ? Certamente não o que 

você é em espírito, elas satisfazem a pessoa. 

 

 

Questão : a alma se dissolve sozinha, então seremos privados de nossa imaginação sem esforço particular... 

 

Eu nada compreendi. Eu ouvi, mas nada compreendi. Nada compreendi, é necessário formular de outro modo. 

 

 

Questão: não sendo liberado vivo, se minha alma se dissolve sozinha, eu não teria esforço particular a fazer... 

 

Perfeitamente, mas os esforços que você faz, você traz sua alma para a matéria. Ela se voltou e você a obriga a 

trabalhar sobre a imagem.  A imagem, isso foi explicado, vocês tinham Ma Ananda na época, vocês tinham 

Irmão K, é necessário revisar suas lições, aí hein. Porque você acredita que fazendo esforços com sua alma que 

está aí, isso vai ajudá-lo a ir para a dissolução, você ? Enquanto há imagens e formas, você não é livre. 

 

 

Questão : sim, eu não a ajudo... 

 

Eh bem, então faça-o. Você alimenta sua alma em uma polaridade que não é mais a sua. 

 

 

Questão : pode-se dizer : « Felizes aqueles que não viveram grande coisa até o presente. » ? 

 

Eh sim, mas nós sempre lhes dissemos, os primeiros serão os últimos, os últimos serão os primeiros, e é o caso. 

Vocês vão ver nos dias, nas semanas, vocês têm irmãos e irmãs, da família que não acreditam em nada, que 

estão mesmo totalmente opostos ao que vocês vivem, que estão inseridos neste mundo, na matéria mais 

densa, que de um dia para o outro vão ser liberados.  Portanto é claro, isso pode colocar questões, mas não, é 

normal. Eles não têm toda a confusão espiritual que vocês acreditaram desde, para alguns de vocês, vidas e 

vidas. Eu diria que a matéria bruta, a personalidade a mais crua é mesmo a mais capaz de ser quebrada, porque 

vocês, vocês têm bagagens espirituais – e vocês se prendem, para alguns, a vossas bagagens, hein. Vocês não 

levam nada, hein, quando vocês morrem, nenhuma de vossas experiências, nenhuma história. Já era o caso 

antes. 
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Questão : eu tive um sonho recentemente : eu ia tomar um trem, eu não tinha bagagens, e as portas se 

fecharam exatamente diante de mim. 

 

Oh, é o medo de estar em atraso para a grande viagem, você está aterrorizada por essa ideia.  Mas você sempre 

compreendeu e ouviu que no final vocês são todos liberados. E olhem como o ego se comporta, ele os incute 

cada vez mais medos : eu vou chegar lá ? Portanto o sonho não significa que é necessário não perder o trem. 

Assim é seu ego quem diz, aí não é alguma coisa que vem de muito alto, são simplesmente suas preocupações 

cotidianas que se manifestam nesse sonho, as portas se fecham exatamente diante de seu nariz. Isso quer dizer 

que você está repleta de medo. 

 

 

Questão : no entanto eu não tinha bagagens. 

 

Como ? 

 

 

Questão : no entanto eu não tinha bagagens. 

 

Sim, sim, eu compreendi que você tinha deixado as bagagens, mas o trem parte assim mesmo. Você deixou as 

bagagens espirituais, mas há outras bagagens, que é o apego à sua própria história e à sua própria pessoa, e 

isso, isso se percebe. Você fez o luto de sua pessoa ? Eu não falo mesmo de Liberação ou de desaparecimento, 

aí. Conscientemente, aqui, em sua consciência ordinária, não é em outro lugar que isso se passa. Aliás é 

simples, eu sempre repeti : o medo ou o Amor. Se há medo, é que não há suficiente Amor, se há o medo, é que 

o Amor não está aí. 

 

 

Questão : no entanto eu não tenho a sensação de ter medo... 

 

Você não tem a sensação de ter medo. O que é que se manifesta quando sua garganta se bloqueia ? É o medo. 

Ele está somatizado, portanto você não o vive em consciência porque era muito duro para viver, mas é seu 

corpo quem o vive, é um medo cristalizado.  Eu falei de acontecimentos violentos no nível do corpo, que 

quebra ? As coisas que vocês não viram. São os medos, o medo do fim da história, o medo de perder os filhos, o 

medo... De qualquer maneira, esse medo, vocês o sabem, são as Cinco Etapas do Choque da humanidade, a 

negação.  O problema, é que agora tudo desce cada vez mais no corpo, e efetivamente vossa consciência, 

obrigada e forçada, se libera, se desengaja, se posso dizer, qualquer que seja seu estado de alma.  Portanto, o 

que é que resta ao corpo para traduzir-lhes o apego ao corpo ? Os sintomas do corpo. 

 

Vocês sabem muito bem que o Liberado Vivo não é afetado pela dor, ele a sente mas isso não faz mal, é toda a 

diferença. Para aquele que está na pessoa, ele é arrastado pela dor ; o Jnani, como diz Bidi, jamais é arrastado 

pela dor. Olhem Nisargadatta, ele tinha um câncer da garganta ; se minhas lembranças estão boas, é alguma 

coisa que faz muito muito muito mal. É uma dor terrível, o câncer da garganta, sobretudo ligado ao tabaco, 

enfim para essas coisas, lá, espécies de mini-cigarros que levam seu nome, mas era muito mais tóxico do que o 

tabaco, esse troço aí.  Isso não o impediu de ser liberado mas o corpo, ele bem o fez pagar as 

consequências.  Mas como ele não era seu corpo, isso não teve nenhuma espécie de importância. 

 

Outra questão. 
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Questão : após a morte, o corpo é dissolvido, ele se une à terra, ele é reciclado... 

 

Não, não em absoluto.  O corpo, aí, seja que ele vai para as geladeiras dos Dracos, seja que ele parte para os 

Círculos de Fogo, seja que ele parte nas embarcações quando há memórias a recuperar, seja o corpo, quando 

nós dissemos que ele é dissolvido, ele é carbonizado – é carbono. As radiações gama, isso queima, não é o Fogo 

Ígneo, é um fogo físico. Contudo está claro, eu sempre lhes disse. Não é questão de sujar a terra com seus 

corpos, ela já está suficientemente suja como está. 

 

 

Questão : mas, é o que se passava no passado... 

 

Como ? 

 

 

Chegou a hora. 

 

Eram as últimas questões. Então eu lhes transmito todo meu Amor, talvez eu terei a chance de vir lhes bater na 

cabeça esta noite. Eu vou retornar e me divertir um pouco. Há quem me colocou questões, aí, que merecem 

um esclarecimento mais direto, eu diria. 

 

Eu lhes transmito todo meu amor, e para alguns de vocês, eu lhes digo até logo. 

 

 

*** 
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